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  جملس حقوق اإلنسان
  الدورة التاسعة عشرة

   من جدول األعمال٤البند 
  حاالت حقوق اإلنسان اليت تتطلب اهتمام اجمللس هبا

  *** **اجلمهورية العربية السوريةتقرير جلنة التحقيق الدولية املستقلة عن     

  موجز    
تدهورت حالة حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية تدهوراً كبرياً منـذ              

وأدى العنـف   . ، ُمسّببة املزيد من املعاناة للشعب الـسوري       ٢٠١١نوفمرب  /تشرين الثاين 
رة إىل جعل الكثري من      االقتصادية املتزايدة اخلطو   -الواسع االنتشار واألوضاع االجتماعية     

وأصبح من الصعب أكثـر فـأكثر تلبيـة         . اجملتمعات تعيش يف وضع حمفوف باألخطار     
  .االحتياجات األساسية لسّد الرمق يومياً

وُيخشى أن يؤدي الوضع احلايل إىل املزيد من التطرف لدى السكان، وتعميـق               
قائمة بني أطراف اجملتمـع     واالنقسامات ال . التوترات بني الطوائف، وتآكل نسيج اجملتمع     

  .الدويل ُتعقّد احتماالت إهناء العنف
ومن الواضح أن احلكومة فشلت يف االضـطالع مبـسؤوليتها عـن محايـة               
، ارتكبت قواهتا املزيد مـن انتـهاكات        ٢٠١١نوفمرب  /ومنذ تشرين الثاين  . الشعب

ضة للحكومة  وارتكبت اجلماعات املناه  . حقوق اإلنسان الواسعة واملنهجية واجلسيمة    
جتاوزات أيضاً، وإن كانت ال ُتقاَرن من حيث النطاق والتنظيم بالتجاوزات املرتكبة            

  .القوات احلكوميةمن قبل 

__________ 

 .أُعيد إصدارها ألسباب فنية  *  
  .اسُتنسخت مرفقات هذا التقرير كما وردت، وباللغة اليت قُدمت هبا فقط  **  
 .تأخر تقدمي التقرير  ***  
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وتدعو اللجنة إىل وضع حد لالنتهاكات اجلسيمة وملا يتصل هبا من اإلفالت من               
 املعين حبالة   العقاب، وتوصي مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص         

حقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية السورية مبواصلة رصد االنتهاكات اجلسيمة حلقوق           
وينبغي للمفوضية، بالتعاون مع املقـرر اخلـاص،        . اإلنسان بغية ضمان حماسبة مرتكبيها    

  .االحتفاظ بقاعدة البيانات السرية اليت أنشأهتا اللجنة وحتديثها
لشروع يف حوار سياسي شامل للجميع جيمع بني احلكومة         وتوصي اللجنة أيضاً با     

واملعارضة وسائر األطراف الفاعلة املناهضة للحكومة من أجل التفاوض على إهناء العنف،            
وينبغـي  . وضمان احترام حقوق اإلنسان، ومعاجلة املطالب املشروعة للشعب الـسوري         

ضع من أجل الـشروع يف      إنشاء فريق اتصال يتألف من دول ذات مواقف خمتلفة من الو          
  .عملية ُتفضي إىل مثل هذا احلوار

وال ميكن حتقيق املصاحلة واملساءلة إال إذا كانت هناك مشاورات ذات مصداقية              
وجيـب أيـضاً إجـراء      . مع السكان، مبن فيهم النساء واألقليات، وكذلك مع الضحايا        
  .إصالحات عميقة يف اجملال السياسي والقضائي وقطاع األمن
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  مقدمة  -أوالً  
ة املستقلة، املنشأة عمالً بقرار جملس حقوق اإلنـسان  واصلت جلنة التحقيق الدولي     - ١
 للتحقيق يف مجيع االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل حلقوق اإلنسان منذ شهر            ١٧/١- دإ

، التحقيق يف االنتـهاكات املزعومـة       )١( يف اجلمهورية العربية السورية    ٢٠١١مارس  /آذار
وقائع واملالبسات اليت قد ترقى إىل مثل       للقانون الدويل حلقوق اإلنسان وسعت إىل إثبات ال       

  .هذه االنتهاكات
 وينبغي أن   (A/HRC/S-17/2/Add.1)ويف التقرير احلايل، الذي يستند إىل التقرير األويل           -٢

 /ُيقرأ باالقتران به، ُتبّين اللجنة املستجدات اليت حدثت يف الفترة املمتدة منـذ تـشرين الثـاين    
وُتقدم عرضاً للمعاناة املستمرة للسكان السوريني، ولالنتهاكات       ). الفرع ثالثاً  (٢٠١١ نوفمرب

ارتكاهبـا،   احلكوميـة قوات  الالواسعة النطاق واملنهجية واجلسيمة حلقوق اإلنسان اليت تواصل         
  .والتجاوزات اليت ترتكبها اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة يف جمال حقوق اإلنسان

مكن، متاشياً مع واليتها، أن ُتحّدد أولئك املسؤولني عن وحاولت اللجنة أيضاً، حيثما أ  -٣
، بغية ضـمان حماسـبة مـرتكيب        ٢٠١١مارس  /االنتهاكات واجلرائم اليت ارُتكبت منذ آذار     

وتغطي استنتاجاهتا املتعلقـة    . )٢(االنتهاكات، مبا فيها تلك اليت قد تشكّل جرائم ضد اإلنسانية         
  . ٢٠١٢فرباير / إىل منتصف شباط٢٠١١مارس /متدة من آذارالفترة امل) الفرع رابعاً(باملسؤولية 

  التعاون مع احلكومة  -ألف  
تأسف اللجنة ألن حكومة اجلمهورية العربية السورية مل تتح للجنة إمكانية الوصول              -٤

إىل البلد ومل ترد باإلجياب على طلباهتا املتعلقة بإجراء مقابالت مع الناطقني باسم احلكومـة               
  .املأذون هلم

 ١٥ و ٧وقد اجتمعت اللجنة باملمثل الـدائم للجمهوريـة العربيـة الـسورية يف                -٥
  . ٢٠١٢فرباير /شباط

ويورد التقرير احلايل املعلومات ذات الصلة اليت قدمتها احلكومة رداً على طلبـات               -٦
، ٢٠١٢فربايـر   / شباط ١٥ويف  ). املرفقات األول إىل الثاين عشر    (اللجنة املتكررة واملفّصلة    

و اليوم الذي ُوضعت فيه الصيغة النهائية هلذا التقرير، قدَّم املمثل الدائم إىل اللجنة وثـائق                وه
ويعكـس التقريـر    . تتضمن معلومات مفّصلة عن اهلجمات اليت تشنها اجلماعات املسلحة        

وباإلضـافة إىل   . املضمون العام للوثائق الواردة اليت تتضمن مئات الصفحات باللغة العربيـة          
وتابعت اللجنة أيضاً تقارير وكالة     . تمدت اللجنة على بيانات عامة لكبار املسؤولني      ذلك، اع 

  .)سانا(السورية األنباء الرمسية للجمهورية العربية 
__________ 

، عّين رئيس جملس حقوق اإلنسان ثالثة خرباء رفيعي املـستوى أعـضاء يف              ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ١٢يف   )١(
 .، وياكني إرتورك وكارين كونينغ أبو زيد)رئيساً(لو بنهريو باو: اللجنة هم

 . ١٣، الفقرة ١٧/١-قرار جملس حقوق اإلنسان دإ )٢(
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  املنهجية  -باء  
غـري  . حاولت اللجنة أن ُتبّين االنتهاكات والتجاوزات اليت ترتكبها مجيع األطراف           -٧

ري مصاعب خاصة بشأن توثيق التجاوزات اليت ترتكبها        أن عدم إمكانية الوصول إىل البلد يث      
نظراً إىل أن معظم ضحايا وشـهود     وأطراف املعارضة   اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة     

هذه التجاوزات قد بقوا يف البلد وأن احلكومة مل تيّسر إجراء مقابالت مع ضحايا العنـف                
ولو أتيحت للجنة فرصة    .  االستعراض الذي ارتكبته اجلماعات املسلحة خالل الفترة موضوع      

 لكانت متكَّنت من إجراء تقييم أفضل لظـروف         يف امليدان االتصال باجلماعات واملسؤولني    
  .الشواغل املتعلقة حبقوق اإلنسان وما يتصل هبا من معاناة إنسانية

وقامت اللجنة، بعد تقريرها األول، بإجراء مقابالت مع ضحايا وشهود إضـافيني              -٨
. وغريهم من األفراد الذين لديهم معرفـة ذات صـلة بالـداخل       منشقني  اكات، ومع   لالنته

 إىل عدة بلـدان جلمـع       ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٥ إىل   ٩وسافرت البعثة يف الفترة من      
وأُجريت باهلـاتف   . )٣(من أناس فروا مؤخراً من اجلمهورية العربية السورية       مباشرة  شهادات  

لك مع ضحايا وشهود ما زالوا يف البلد ومع صحفيني زاروا مؤخراً            مقابالت إضافية، مبا يف ذ    
وقامت اللجنة، بعد تقريرهـا  . اجلمهورية العربية السورية وأفراد معروفني بدعمهم للحكومة      

 من الضحايا والشهود اآلخرين، فأصبح العـدد الكلـي          ١٣٦، بإجراء مقابالت مع     األويل
  .  شخصا٣٦٩ًت لألشخاص الذين أجرت معهم اللجنة مقابال

وأكـدت  . وفحصت اللجنة أيضاً صوراً وتسجيالت فيديو ووثائق حكومية متاحة          -٩
باألقمار الصناعية للمناطق اليت نشرت فيها القوات العسكرية واألمنية والـيت           امللتقطة  الصور  

 وأخذت اللجنـة  . حدثت فيها االنتهاكات املتصلة هبا واملُبلَّغ عنها عدداً من روايات الشهود          
 ٢٠١٢ينـاير  / كانون الثـاين ٢٢يف احلسبان تقرير بعثة مراقيب جامعة الدول العربية املؤرخ      
  .وأجرت أيضاً مقابالت مع مراقبني سابقني يف تلك البعثة

وفيما يتعلق بتوثيق االنتهاكات، طّبقت اللجنة معيار اإلثبات املستخَدم يف تقريرهـا            -١٠
تقرير إذا كانت هناك أسباب معقولة حتمل علـى         ويتم وصف أحداث معينة يف ال     . )٤(األول

االعتقاد بأهنا وقعت، أي إذا حصلت اللجنة على جمموعة موثوقة من األدلة متوافقـة مـع                
وتشكّل األحداث املناقَـشة يف التقريـر       . معلومات أخرى وتدل على وقوع تلك األحداث      

دعومة غالباً بأدلة ثبوتيـة     موضوع روايتني أو أكثر من روايات الشهود املتسقة واملوثوقة امل         
أحداث ذات صلة ولكـن     بوقوع   أفادت فيها مصادر موثوقة      ،ويف حاالت استثنائية  . إضافية

، مت إدراج تلـك      عيـان  اللجنة مل تتمكن من إثبات صحتها من خالل مقابالت مع شهود          
عـددة  وتستند األمناط املوصوفة يف التقرير إىل أحداث موثّقة مت        . األحداث وحتديد مصدرها  

  .تثبت صحتها أيضاً ظروف مت التحقق منها
__________ 

 .مت حجب األماكن اليت أُجريت فيها املقابالت حلماية الشهود والضحايا )٣(
)٤( A/HRC/S-17/2/Add.1 ٦ و٥، الفقرتان. 
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ولتكوين صورة عن اخللفية العامة للحالة وللجهود الدبلوماسية اهلادفة إىل معاجلتها،             -١١
اجتمعت اللجنة باملمثلني الدائمني للدول األعضاء يف جملس حقوق اإلنسان والدول املتمتعة            

وحتدثت أيضاً مع ممثلي منظمـات دوليـة        . مجيع اجملموعات اإلقليمية  من  مبركز املراقب فيه    
  .وإقليمية، مبا يف ذلك جامعة الدول العربية

  .٢٠١٢فرباير / شباط١٥ويعكس التقرير املعلومات الواردة حىت   -١٢
. )٥(ومل ُتطّبق اللجنة القانون اإلنساين الدويل ألغراض التقريـر والفتـرة املـشمولة         -١٣

 التطبيق إذا أمكن وصف احلالة بأهنا نـزاع مـسلح،   ويكون القانون اإلنساين الدويل واجب  
ويف حني أن اللجنـة     . وهو أمر يتوقف على شدة العنف ومستوى تنظيم األطراف املشارِكة         

تشعر ببالغ القلق ألن العنف يف مناطق معينة رمبا وصل إىل املستوى املطلوب من الشدة، فإهنا                
منـه  أو اجلماعات احمللية اليت تقول إهنا        "اجليش السوري احلر  "مل تتمكن من التحقق من أن       

غريها من اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة قد بلغـت املـستوى املطلـوب مـن                أو
" مجاعة اجليش الـسوري احلـر     "وللسبب نفسه، فإن اللجنة تستخدم مصطلح       . )٦(التنظيم

اجلـيش  "إىل  لإلشارة إىل أية مجاعة مسلحة حملية يقول أعضاؤها عن أنفسهم أهنم ينتمـون              
، دون أن ُيفهم من ذلك بالضرورة أن قيادة اجليش السوري احلر قد اعترفت              "السوري احلر 

  .بتلك اجلماعة أو أن تلك اجلماعة ختضع لقيادة اجليش السوري احلر يف اخلارج

  السياق  -ثانياً  

  التطورات السياسية احمللية  -ألف  
رجية وأن العمليات العسكرية واألمنية     تؤكد احلكومة أن املعارضة جزء من مؤامرة خا         -١٤

، أكد الرئيس أن    ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٠ويف  . اليت تقوم هبا احلكومة تستهدف إرهابيني     
ويف الوقـت   . )٧(ال تزاالن أولويته األوىل   " استعادة األمن ومكافحة اإلرهاب بقبضة من حديد      "

ابات واعتماد قوانني جديدة، مبا يف      نفسه، مضت احلكومة يف تنفيذ برنامج يقضي بإجراء انتخ        
فرباير، تسلّم الرئيس   / شباط ١٣ويف  . ذلك قوانني تتعلق باملشاركة السياسية وبوسائط اإلعالم      

وسيكون أحـد   . فرباير/ شباط ٢٦مشروع دستور جديد وأعلن أنه سُيطرح لالستفتاء عليه يف          
وحتديد فتـرة زمنيـة     " دية السياسية يقوم على التعد  "األهداف املُعلنة هلذا النص نظاماً سياسياً       

؛ بلغت نسبة   ٢٠١١ديسمرب  / األول  كانون ١٢وأُجريت انتخابات حملية يف     . )٨(لوالية الرئيس 
__________ 

 .١٠٠-٩٧املرجع نفسه، الفقرات  )٥(
 .١٠٨-١٠٦املرجع نفسه، الفقرات  )٦(
)٧( http://sana.sy/eng/21/2012/01/10/393338.htm. 

)٨( http://sana.sy/eng/36/2012/02/16/400646.htm. 
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وأُعلن أن االنتخابات الربملانية ستتبع     .  يف املائة، حسب ما أفادت احلكومة      ٨٠املشاركة فيها   
يناير، أصدر الرئيس رابع    /ثاين كانون ال  ١٥ويف  . ٢٠١٢يونيه  /مايو أو حزيران  /ذلك يف أيار  

  ). أدناه٦٦انظر أيضاً الفقرة (عفو عام 
وقد تواصلت االحتجاجات ضد احلكومة يف أحناء عديدة من البلـد، وإن كانـت                -١٥

وُنظمت أيضاً مظاهرات تأييد للحكومة     . أقصر وأضيق نطاقاً بوجه عام لتفادي قوات األمن       
  .يف خمتلف احملافظات

ضة السياسية يف البلد نفسها، بصورة رئيسية، من خالل جلان تنـسيق            ونظّمت املعار   -١٦
وقد قامت اللجان بدور رئيسي يف تنظيم       . حملية خاضعة إلشراف اللجنة العامة الثورية السورية      

املعارض، الذي يضم جمموعة " اجمللس الوطين السوري"وسعى  . االحتجاجات واإلغاثة اإلنسانية  
ما بني اإلخوان املسلمني والتشكيالت العلمانية وممثلي جلان التنسيق   متنوعة من األعضاء تتراوح     

احمللية، إىل تقدمي نفسه على أنه املمثل الشرعي للشعب السوري، على الـرغم مـن وجـود                 
وقد رفض اجمللس الوطين السوري إجـراء أي        . جمموعات معارضة أخرى داخل البلد وخارجه     

تزال هناك بوضوح خالفات جّدية داخـل     وال. هنةحوار سياسي مع احلكومة يف الظروف الرا      
  .اجمللس نفسه، وبني اجمللس، الذي تقيم معظم قيادته يف اخلارج، وأجزاء أخرى من املعارضة

  العنف واالستقطاب املتزايدان  -باء  
وقد أعقبـت   . أصبحت األزمة يف األشهر األخرية عنيفة ومعسكرة بصورة متزايدة          -١٧

االحتجاجات بعنف، واليت استخدمت منذ البداية القوة الفّتاكة ضـد           لقمع   احلملة احلكومية 
. احملتّجني السوريني، عمليات انشقاق وتشكيل مجاعـات مـسلحة مناهـضة للحكومـة            

  .ازدياد املعارضة املسلّحة قد دفع احلكومة إىل تشديد قمعها العنيف وإن
كومة عن أنفسهم إهنم من     ويقول الكثريون من أفراد اجلماعات املسلحة املناهضة للح         -١٨

وعدد متزايد من   ) ن اجليش عبصورة رئيسية   (منشقني  ، وهم يتألفون من     "اجليش السوري احلر  "
تزال سيطرهتا على خمتلـف      وتقيم قيادة اجليش السوري احلر يف اخلارج وال       . املدنيني املسلّحني 

ينـاير،  /ن الثـاين ويف منتصف كانو. مجاعات اجليش السوري احلر يف داخل البلد غري واضحة      
  .اتفقت قيادة اجليش السوري احلر واجمللس الوطين السوري على حتسني التنسيق بينهما

ومنـذ  . وقد اعتمدت معظم مجاعات اجليش السوري احلر يف البداية موقفاً دفاعياً            -١٩
فترة أقرب، قام عدد من مجاعات اجليش السوري احلر بعمليات هجومية استهدفت نقـاط              

وعلى سبيل املثـال،    .  وخمافر شرطة ومركبات حكومية    احلكوميةلقوات  لآت  تفتيش ومنش 
 / كـانون األول   ١٥أعلن اجليش السوري احلر مسؤوليته عن شن هجوم يف حمافظة درعا يف             

وذكرت جامعة الـدول العربيـة يف       .  جندياً ٢٧، قُتل خالله ما ال يقل عن        ٢٠١١ ديسمرب
 محص ودرعا أعمال عنف ضد القوات احلكومية،        ن اجلماعات املسلحة ارتكبت يف    أتقريرها  

  .وأن هذه األعمال أسفرت عن خسائر يف األرواح وإصابات
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 مؤقتاً  احلكوميةقوات  الوقد أدى نشاط مجاعات اجليش السوري احلر إىل انسحاب            -٢٠
وقام اجلـيش، منـذ     . من املدن أو املناطق الكائنة يف حمافظات ريف دمشق وإدلب ومحص          

، مبهامجة هذه املناطق باألسلحة الثقيلة، مما أسفر عن وقـوع           ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 
  ). أدناه٤٦-٣٨انظر الفقرات (إصابات جسيمة وتدمري للمنازل واملرافق األساسية 

وذكرت احلكومة أن هناك أطرافاً فاعلة أخرى مسلحة غري منتمية للدولة وللجيش              -٢١
كما أن جامعـة    . قاعدة وغريها من املتطرفني الدينيني    السوري احلر تعمل يف البلد، مبا فيها ال       

". مجاعات مسلحة معارضة أخرى   "الدول العربية متيز يف تقريرها بني اجليش السوري احلر و         
ومل تتمكن اللجنة من التحقق مـن       . وتفيد مصادر عديدة بوجود مجاعات متطرفة يف البلد       

  .وعملياهتااملعلومات املتعلقة بأعضاء هذه اجلماعات وخلفيتها 
 شخـصاً يف عمليـتني   ٥٠، أُفيـد مبقتـل   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٣ويف    -٢٢

هازين أمنيني يف دمـشق ونـسبتهما احلكومـة إىل          جلوقعتا بالقرب من مكتبني     تفجرييتني  
قـد  و. عن مسؤوليتها عن هاتني العمليتني    ،  ومل ُتعلن أية جهة، مبا يف ذلك القاعدة       . القاعدة

ل العربية يف تقريرها أن مراقبيها يف محص ومحاة وإدلب أفادوا بـإطالق             ذكرت جامعة الدو  
وقطـار  ) أحدثت إصابتني (وسيارة شرطة   ) أحدثت مثاين إصابات  (قنابل على حافلة مدنية     

ويف حاالت أخرى، تبّين ملراقيب     . ُمحمل بوقود الديزل، وخط أنابيب نفط، وجسور صغرية       
 ٢٣٥ شخصاً وجرح   ٢٨وأُفيد مبقتل   . عومة املُبلغ عنها  اجلامعة عدم صحة أعمال التفجري املز     

 يف تفجريين كبريين وقعا عند مبىن االستخبارات العسكرية ومبىن ٢٠١٢فرباير / شباط١٠ يف
. وقد نسبت احلكومة ومصادر أخرى هـذين الـتفجريين إىل إرهـابيني      . الشرطة يف حلب  

ونسبت احلكومة هـذا   .  محص فرباير، انفجر أنبوب نفط رئيسي بالقرب من      / شباط ١٤ ويف
قصف قامـت بـه      ناشطو املعارضة هذا العمل إىل       ابينما عز " خمّربني إرهابيني "التفجري إىل   

  . ملنطقةيف ا احلكوميةقوات ال
 وأودى  ؛ووفقاً جلميع الروايات، ارتفعت اإلصابات ارتفاعاً حاداً مع اشتداد العنف           -٢٣

  .هذا العنف باآلالف من األرواح
، أبلغت احلكومة اللجنة بأنه قُتل ما ال يقـل          ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٧ويف    -٢٤
 / كـانون األول   ١٩مـارس إىل    / آذار ١٥ مـدنياً يف الفتـرة املمتـدة مـن           ٢ ١٣١ عن

 جنـدياً  ٩١٣وأضـافت احلكومـة أن   . ، وفقاً لتقارير املستشفيات والشرطة    ٢٠١١ ديسمرب
 .)٩(قد قُتلوا خالل الفترة نفـسها     )  شخصاً ١ ١٢٨ ما جمموعه (فرداً من أفراد الشرطة      ٢١٥و

 فرداً  ٢ ٢٩٢ فرداً آخرين من أفراد اجليش وقوات األمن وجرح          ٦٥١وأفادت احلكومة مبقتل    

__________ 

 كـانون   ٢١، ذكرت احلكومة أنه قُتل، لغاية       )املرفق الثالث (ويف مذكرة شفوية أخرى     . انظر املرفق الرابع   )٩(
ال توجد إشارة إىل املنهجيـة      و.  فرد من أفراد الشرطة واجلنود     ٢ ٠٠٠ ه، ما جمموع  ٢٠١١ديسمرب  /األول

 .املستخدمة يف حتديد اجملموعة الثانية من األرقام
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. )١٠(٢٠١٢ فربايـر  / شـباط  ١٠ إىل   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٣يف الفترة املمتدة من     
، قدمت  ٢٠١٢فرباير  /ط شبا ١٥ويف  .  جثة جمهولة اهلوية   ٥١٩وإضافة إىل ذلك، ُعثر على      

 جندياً وفرداً من أفراد الشرطة قد       ١ ٣٤٥ مدنياً و  ٢ ٤٩٣احلكومة أرقاماً إضافية تقول إن      
 ١٨ إىل   ٢٠١١مـارس   / آذار ١٥قُتلوا يف اجلمهورية العربية السورية يف الفترة املمتدة مـن           

  .٢٠١٢يناير /كانون الثاين
 مـدنياً   ٦ ٣٩٩التنسيق احملليـة، إن     للجان  وقال مكتب توثيق االنتهاكات، التابع        -٢٥
فربايـر  / شـباط ١٥ إىل ٢٠١١مـارس  / آذار١٥ قُتلوا يف الفتـرة مـن       اًمنشق ١ ٦٨٠و

وكـان كـانون    .  فـىت  ٤٢٥ فتاة و  ١١٥مرأة بالغة و  ا ٢٤٤ومشلت الضحايا   . )١١(٢٠١٢
والنصف األول من   ) ١ ١٩٦(يناير  /وكانون الثاين )  ضحية ١ ٠٤٦ (٢٠١١ديسمرب  /األول
، أعنف فترة منذ أن نـشبت االضـطرابات يف         بشكل واضح ،  )٩٨٣ (٢٠١٢اير  فرب/شباط
  .٢٠١١مارس /آذار
وقد دأبت احلكومة من جهة، واجمللس الوطين السوري املعارض واللجنـة العامـة               -٢٦

الثورية السورية وجلان التنسيق احمللية املعارضة، من جهة أخرى، علـى إعـالن التزامهـا               
وقد أدت حماوالت حـشد     . م الطرف اآلخر بالتحريض على الكراهية     بالالطائفية، بينما تته  

ويف عدة مناسبات . الدعم السياسي إىل توترات وجرائم ذات صبغة طائفية، وخاصة يف محص
 - وبـالغني     أطفـاالً  -غتيلت أُسر بأكملها    ا،  ٢٠١٢فرباير  /يناير وشباط /يف كانون الثاين  

اختطاف أُناس غري مشاركني    يتمثل يف    منط   ويوجد، لدى كال اجلانبني،   . بوحشية يف محص  
  .ألغراض االنتقام أو الفدية أو أخذ الرهائنوذلك مباشرة يف االضطرابات 

فمعظم املسيحيني، مـثالً، يـشعرون      . دعمهاحلشد  وقد اسُتغلت خماوف األقليات       -٢٧
ـ      رى بأهنم ُمعّرضون بوجه خاص للخطر يف ضوء التطورات اليت حتدث يف بعض البلدان األخ

.  إىل معارضة احلكومة    الطائفية يف النداءات اليت تدعو     وقد أُثريت أيضاً الوالءات   . يف املنطقة 
وقام العديد من املواطنني السوريني، مبن فيهم ُمثقفون وزعماء دينيون من خمتلف املعتقدات،             

  . ُينادون بالتسامح ويشجبون مثل هذا التسييس

  السياق الدويل  -جيم  
لذي استمر فيه األعضاء الدائمون يف جملس األمـن يف االخـتالف            ويف الوقت ا    - ٢٨

حول كيفية حتديد األزمة أو معاجلتها، واصلت منظمات إقليمية وفُرادى الدول ممارسة            
وشدد االحتاد األورويب والواليـات     . الضغط الدبلوماسي واعتمدت املزيد من العقوبات     

__________ 

قدمت احلكومة قائمة طويلة تتضمن أمساء أفراد اجليش وقوات األمن الذين قُتلـوا، ورتبـهم وتفاصـيل                  )١٠(
 .شخصية عنهم، إىل جانب تاريخ ومكان الوفاة أو اإلصابة

 طبية واتصاالت مباشرة مع أسر الضحايا ومعلومات تلقاها         إىل سجالت  (www.vdc-sy.org)يستند املركز    )١١(
 .من إمام املسجد الذي قام بالدفن
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ومت فرض  . لى شراء النفط السوري   عحظر  املتحدة األمريكية العقوبات، وخاصة بفرض      
عامالت مـع   املوحظرت تركيا   . عقوبات استهدفت عدداً متزايداً من األفراد والكيانات      

على الواردات قوية املركزي وّمجدت أصول احلكومة وفرضت رسوماً ومصرفها احلكومة 
  .من السلع السورية

احلكومة إىل وقـف    نوفمرب، دعت جامعة الدول العربية      / تشرين الثاين  ١٦ويف    - ٢٩
العنف ومحاية املواطنني وإطالق سراح احملتجزين وسحب قواهتا من املـدن والـسماح             

وقد أدى  . لوسائط اإلعالم العربية والدولية بدخول البالد حبرية وقبول نشر بعثة مراقبة          
رفض احلكومة يف البداية توقيع بروتوكول يوافق على هذه الشروط إىل اعتماد اجلامعـة             

 والقيام، يف مجلة أمور، بوقف املعامالت مع املصرف املركزي السوري وفرض            عقوبات
  .حظر على سفر كبار املسؤولني

 كـانون   ٢٤ديسمرب، وقّعت احلكومة الربوتوكول، ويف      / كانون األول  ١٩ويف    - ٣٠
. ديسمرب ُنشرت بعثة مراقبة جامعة الدول العربية يف اجلمهورية العربية الـسورية           /األول

 ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثاين  ٢٣أصدرت البعثة تقريرها، أصدرت اجلامعة يف       وبعد أن   
. قراراً يدعو إىل نقل السلطة من الرئيس إىل نائبه األول وتشكيل حكومة وحدة وطنيـة             

وبعد ذلك بفترة وجيزة، علّقت اجلامعة عمـل البعثـة،          . ورفضت احلكومة هذه اخلطة   
  .متعللة بشواغل أمنية

اير، اجتمع وزير خارجية االحتاد الروسي بالرئيس األسد يف دمشق          فرب/ شباط ٧ويف    -٣١
  .ملناقشة مقترحات هتدف إىل معاجلة األزمة

فرباير، أشار األمني العام لألمم املتحدة إىل احتمال استئناف بعثة          / شباط ٨ويف    - ٣٢
 ١٢ويف  . املراقبة حبيث تصبح عملية مشتركة بني جامعة الدول العربية واألمم املتحـدة           

فرباير، اعتمدت اجلامعة قراراً يدعو جملس األمن إىل أن يأذن بتشكيل قوة مشتركة /شباط
، "طالق النـار  إلاإلشراف على تنفيذ وقف     "بني الدول العربية واألمم املتحدة من أجل        

مع حكومة اجلمهوريـة    " وقف مجيع أشكال التعاون الدبلوماسي    "على  أعضاءه  وحثت  
  .العربية السورية

ؤيد التدّخل العسكري املباشر حلماية الشعب      تاجملتمع الدويل مل    معظم اجلهات يف    إن    -٣٣
غري أن املعلومات املتوفرة تشري إىل وجود دعم ُيقـدم إمـا إىل احلكومـة أو إىل                 . السوري

أفـراد  غون بوجود ُيبِلوقد بدأ عدد من اخلرباء . املعارضة، أو إىل اعتزام تقدمي مثل هذا الدعم     
وأن بعض هؤالء رمبا تدعمهم حكومات تنوي مساعدة هذا اجلانب          يف البلد   ة  وأطراف مهتم 

علومات تستحق االهتمام يف ضوء الدور احملوري للبلد يف السياق اإلقليمـي  املوهذه  . أو ذاك 
والدويل والشواغل املتعلقة بالعواقب اليت تترتب على التغيريات احملتملة يف دوره وعالقاته على             

  . والدويلالصعيدين الوطين
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   االقتصادي-االجتماعي التأثري   -دال  
وُيقّدر أن االقتـصاد  . لقد فاقمت األزمة مستويات الفقر والبطالة املرتفعة أصالً    - ٣٤

، وُيتوقع أن ينكمش أكثـر      ٢٠١١ يف املائة يف عام      ٤ و ٢قد انكمش بنسبة تتراوح بني      
 يف املائة مـن النـاتج       ٩ و ٦أما السياحة، اليت كانت متثل ما بني        . ٢٠١٢  أيضاً يف عام  

وقد عزت احلكومة الشواغل االقتصادية إىل العقوبات وإىل        . احمللي اإلمجايل، فقد اهنارت   
قيام اجلماعات املسلحة بتخريب إمدادات الوقود والبىن التحتية املدنية، يف الوقت الذي            

ى الـذات يف  تؤكد فيه أهنا ميكن أن تعاجل هذه الشواغل من خالل مبادرات االعتماد عل        
  . اجملال االقتصادي

إن السوريني، وال سيما العمال املياومون وغريهم مما يعانون أوضاع عمل حرجـة،           -٣٥
، أعلن وزير العمل والـشؤون      ٢٠١١ديسمرب  /ويف كانون األول  . يشعرون بتأثري االنكماش  

  . )١٢( يف املائة٣٠ و٢٢االجتماعية أن معّدل البطالة يتراوح ما بني 
أدت مقاطعة الصادرات النفطية السورية والعقوبات املفروضة علـى القطـاع           وقد    -٣٦

، إىل اخنفاض قيمة العملة الـسورية، وازديـاد         ما يقال عن هرب رؤوس األموال     املصريف و 
وقدرت وزارة االقتصاد أن أسعار األغذيـة األساسـية ازدادت، حبلـول هنايـة              . التضخم

وقـد  .  وأصاب أذاها الفقراء بشكل خـاص      )١٣( يف املائة  ٣٧، بنسبة تصل إىل     ٢٠١١ عام
سعت احلكومة إىل التعويض عن ازدياد األسعار من خالل رفع رواتب القطاع العام وتوسيع              

  .أو زيادة اإلعانات املقدمة بشأن الوقود وغريه من السلع األساسية
وقد عاىن الناس من شتاء قاسٍ بشكل غري معتاد، بينما أصبح الوقـود املـستخَدم                 -٣٧

ويتكـرر انقطـاع    . للطهي والتدفئة أغلى وأندر، وخاصة يف املناطق اليت تشهد اضطرابات         
  .الكهرباء يف الكثري من أحناء البلد

  حالة حقوق اإلنسان   -ثالثاً  
 بـسبب اشـتداد العمليـات       ٢٠١١نوفمرب  /أدى تصاعد العنف منذ تشرين الثاين       -٣٨

  . دياد املعاناة اإلنسانيةاملسلحة إىل ازدياد تردي حالة حقوق اإلنسان واز

__________ 

)١٢( Sarah Abu Assali “Labour in vain”, Syria Today. Available from http://syria-

today.com/index.php/focus/17955-labour-invain. 
)١٣( “The cost of Syria’s crackdown”, Al Jazeera, 15 January 2012. Available from 

www.aljazeera.com/programmes/insidesyria/2012/01/2012115721352136.html. 
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  اهلجمات اليت تستهدف املناطق السكنية واملدنيني  -ألف  
قـوات  ال، ازداد مستوى العنف بـني       ٢٠١١نوفمرب  /ابتداًء من بداية تشرين الثاين      -٣٩

 واجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة يف مناطق يف حمافظات محص ومحاة وريف            احلكومية
 من العديد   احلكوميةقوات  الوقد انسحبت   .  هلذه اجلماعات  دمشق وإدلب، مع وجود قوي    

 املسلحون واملتمركزون يف    )١٤(وقام قناصة اجليش وأفراد الشبيحة    . من هذه املناطق مث طّوقتها    
نقاط استراتيجية بترويع السكان واستهداف وقتل األطفال الصغار والنساء وغريهـم مـن             

  .  هاون انشطارية على أحياء مكتظة بالسكانومت أيضاً إطالق قذائف. املدنيني الُعزَّل
يناير، كثّف اجليش   /وبعد انسحاب مراقيب جامعة الدول العربية يف آخر كانون الثاين           -٤٠

ومل يوّجه إنذاراً للسكان ومل مينح املدنيني الُعّزل فرصـة إلخـالء            . قصفه باألسلحة الثقيلة  
وقصفت .  مبن فيهم الكثري من األطفال     ونتيجة لذلك، قُتلت أعداد كبرية من الناس،      . املكان

يف  ونوناشطمنشقون  من اشتبهت يف أهنم      عدة مناطق مث طوقتها واعتقلت       احلكومية قواتال
  .املعارضة وعذبتهم وأعدمتهم بإجراءات موجزة

 ٢٠١٢فرباير  /ووفقاً ملركز توثيق االنتهاكات، قُتل يف األسبوعني األولني من شباط           -٤١
وقـضى  .  فىت ٤٩ فتاة و  ٢٦ امرأة بالغة، و   ٥٣ مدنياً، مبن فيهم     ٧٨٧ وحده، ما ال يقل عن    

  . أكرب عدد من الضحايا يف محص
كفر عويد  صفرة و كنوإبلني وأبديتا و  إحسم  ويف حمافظة إدلب، قصف اجليش قرى         -٤٢

 على القرى، قام عمالء   احلكوميةقوات  الوعندما سيطرت   . ديسمرب/يف منتصف كانون األول   
 ٢٠ويف  . نازل وبتحميل ما هنبوه يف شاحنات مت استقدامها لنقل احملتجـزين          األمن بنهب امل  
 منشقاً يف منطقة مهجورة تقـع       ٧٤ديسمرب، اكتشف املقيمون احملليون جثث      /كانون األول 

موثقة خلف ظهورهم ويبدو أهنم قـد أُعـدموا         أيديهم  وكانت  . كنصفرةو كفر عويد    بني
 جمموعة مـن    احلكوميةقوات  اليسمرب، هامجت   د/ كانون األول  ٢١ويف  . بإجراءات موجزة 

وبعد أن انـسحبت القـوات،      . إىل مسجد القرية  كانوا قد جلؤوا      كفر عويد  الناشطني من 
  .ويبدو أن الضحايا قد ُعذبوا قبل إعدامهم.  جثة يف املسجد٦٠اكُتشفت 

، شّن اجلـيش عمليـة      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٦ إىل   ٢٤ويف الفترة من      - ٤٣
.  حبمص حيث كانت توجد جمموعة من اجليش السوري احلر         و عمر االنطاق يف باب  واسعة  

وأكد مراقبو  .  بالدبابات واملدافع املضادة للطائرات    و عمر اومت قصف املباين السكنية يف باب     
ديـسمرب أن املنطقـة قـد    / كانون األول  ٢٧جامعة الدول العربية الذين زاروا املنطقة يف        

أيضاً بإطالق النار على رجال ونساء وأطفـال        قوات احلكومية   من ال وقام قناصة   . قُصفت
محص جمدداً، مبـا يف     احلكومية  قوات  اليناير، قصفت   / كانون الثاين  ١٩  ويف. ُعّزل وقتلهم 

  .ذلك باب اهلود والبياضة، وقتلت مدنيني
__________ 

)١٤( A/HRC/C/S-17/2/Add.1 ٢٠، الفقرة. 
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دمـشق،  بريـف   ، بدأ اجليش بقصف الزبداين      ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٢ويف    -٤٤
واستمرت االشتباكات املسلحة مـع مجاعـة اجلـيش         . بات يف صفوف املدنيني   ُمحدثاً إصا 

  . أيام وانتهت بإعادة انتشار اجليش يف ضواحي املدينة وبفرض حصارستة السوري احلر ملدة 
ّوق حي باب قبلي يف محاة الذي كانت توجـد فيـه       يناير طُ / كانون الثاين  ٢٤ويف    -٤٥

وكان أفراد اجليش الـسوري     . وقُصفبات والقناصة    بالدبا ،مجاعة من اجليش السوري احلر    
احلر، فيما يبدو، قد انسحبوا لدى اقتراب اجليش إال أن الكثريين من ناشطي املعارضة بقوا يف 

 ٢٧ و ٢٦ويف  . ويف اليوم التايل، أغار اجلنود على احلي واعتقلوا الكثريين وهنبوا منازل          . احلي
وبعـد  .  بعملية مماثلة يف حي احلميدية يف محـاة        ميةاحلكوقوات  اليناير، قامت   /كانون الثاين 
واحلميدية، مت التخلص يف محاة من اجلثث املقّيدة اليدين العائدة بوضوح إىل   قبلي  عملييت باب   

  .أشخاص أُعدموا
 يف محص   احلكوميةقوات  ال، ويف تصاعد للعنف، بدأت      ٢٠١٢فرباير  / شباط ٣ويف    -٤٦

وقد حال وجود القناصة دون     . دية باألسلحة الثقيلة  بقصف مناطق مكتظة بالسكان يف اخلال     
 و عمر افرباير، ُوسع نفس النوع من العملية ليشمل باب       / شباط ٦ويف  . متكن املدنيني من الفرار   

  .الذي قصفته احلكومة وهامجته بالصواريخ

شن هجمات على املعارضة السياسية واملدافعني عـن حقـوق اإلنـسان              - باء  
  اإلعالم  ووسائط

تمر قمع احملتجني السلميني وشّن غارات على األحياء اليت ُيشتبه يف أهنـا تؤيـد               اس  -٤٧
وقد تلقت اللجنة روايات إضافية تفيد بقيام أفراد من اجلـيش وقـوات األمـن               . املعارضة

أن اجلنود ظلوا يتلقون   منشقون  وذكر  . والشبيحة باستخدام الذخرية احلية ضد احملتجني الُعّزل      
وقامت احلكومة أيضاً بعمليات ثأريـة رداً علـى         ". ق النار هبدف القتل   بإطال"أوامر تقضي   

 املـشاركني   احلكوميةقوات  الوقد هامجت   . النداءات اليت وجهتها املعارضة للقيام بإضرابات     
 / كانون الثـاين   ٢٤ يف ريف دمشق ويف      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١١يف إضرابات يف    

  . يف محاة٢٠١٢ يناير
 كـانون   ٢٤ اجلامعة العربية، خـالل انتـشارهم يف الفتـرة مـن             وشهد مراقبو   -٤٨

ظاهرات سلمية للمعارضة   م، عدة   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٠ إىل   ٢٠١١ديسمرب  /األول
 واعترب املراقبون أن وجودهم رمبـا ثـىن القـوات         .  سلطات الدولة  جرت دون تدخل من   

ر املراقبـون إىل أن املـواطنني يف        كما أشا . احلكومية عن استخدام العنف لتفريق املتظاهرين     
محص ودرعا ناشدوهم عدم املغادرة، األمر الذي أرجعه املراقبون إىل خوف حمتمـل مـن               

 .عمليات انتقامية
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، ذكر الـرئيس أنـه      ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٧ويف مقابلة تلفزيونية ُبثت يف        -٤٩
"  بالقتل أو مبمارسة الوحشية    أي أوامر من أي أحد    "تصدر إىل القوات العسكرية واألمنية       مل

 . يف ردة فعلهم" ذهبوا بعيداً"القوات املسلحة لكنه أقر مع ذلك بأن بعض عناصر 

وأبلغت احلكومة اللجنة أن اجلماعات املسلحة تقتل األشخاص الذين ال يستجيبون             -٥٠
ت قام  ووثّقت اللجنة حاال  . لدعوات املشاركة يف املظاهرات أو اإلضرابات أو تشردهم قسراً        

كمـا  . فيها نشطاء املعارضة بتهديد أصحاب املتاجر الذين رفضوا االنضمام إىل اإلضرابات          
سجلت اللجنة حاالت قامت فيها اجلماعات املسلحة املناوئة للحكومة بإعـدام أشـخاص             

 ). أدناه١١٥ و١١٤انظر أيضاً الفقرتني (ُيشتبه يف أهنم من الشبيحة 

املرسـوم  (رت احلكومة قانوناً جديداً لإلعالم      ، أصد ٢٠١١أغسطس  / آب ٢٨ويف    -٥١
، حيدد عدداً من احلقوق األساسية املتعلقـة حبريـة التعـبري وحبـصول              )١٠٨/٢٠١١رقم  

ويشمل القانون عدداً كبرياً من احملظورات بينـها        . )١٥(واملواطنني على املعلومات  الصحفيني  
ومل . صدر عن القـوات املـسلحة     املسلحة باستثناء ما ي   بالقوات  حظر نشر األخبار املتعلقة     

 ٢٨٧ إىل   ٢٨٥الغامضة للجرائم اجلنائية املذكورة يف املواد من        التعاريف  يتطرق املرسوم إىل    
من قانون العقوبات اليت اسُتخدمت طويالً ملعاقبة وإسكات الـصحافيني الـذين ينتقـدون              

نـوفمرب،  /ن الثاين ويف تشري . احلكومة واملدافعني عن حقوق اإلنسان واملعارضني السياسيني      
أنشأت احلكومة اجمللس الوطين لإلعالم ليتابع تنفيذ قانون اإلعالم، وعيَّنت املعاون الـسابق             

بتنظـيم  ، أصدر الرئيس مرسوماً يتعلق      ٢٠١٢فرباير  / شباط ٨ويف  . لوزير اإلعالم رئيساً له   
التعبري يد حرية   وحيدد جرائم واسعة تق   ومكافحة اجلرمية املعلوماتية    اتصاالت شبكة اإلنترنت    

 .على شبكة اإلنترنت

. ويف املمارسة العملية، ما زالت حرية التعبري واملعلومـات ختـضع لقيـود شـديدة                -٥٢
تستخدم احلكومة بصورة منهجية الرقابة واحلرمان التعسفي من التراخيص اإلعالمية للسيطرة           و

ن وجهات نظر معارضة    وقد تعرض الصحافيون واملدونون الذين عربوا ع      . على وسائل اإلعالم  
 .للمضايقات، أو للطرد من وظائفهم احلكومية، أو لالعتقال واالحتجاز التعسفيني

وواصل النشطاء واملدافعون عن حقوق اإلنسان حتركهم عرب اإلنترنت وشـبكات             -٥٣
انتهاكات حقـوق اإلنـسان الـيت       " الصحافيون - املواطنون"وصوَّر  . التواصل االجتماعي 

واستخدم آخرون أشكاالً من    . وقوات األمن ونشروها على شبكة اإلنترنت     ارتكبها اجليش   
 ورداً. عرب اإلنترنت هجائية  التعبري الثقايف إلبداء معارضتهم، كبث مسرحيات دمى متحركة         

على ذلك، حاولت احلكومة منع أو إبطاء الوصول إىل اإلنترنت يف املدن املضطربة يف أوقات               
 الكمبيوتر خالل املدامهات وحاولت اختراق احلسابات اخلاصة        خمتلفة، ودمرت قواهتا معدات   

  .يف الربيد اإللكتروين وشبكات التواصل االجتماعي
__________ 

ميكـن االطـالع علـى      . أغسطس/ آب ٢٩ سانا، "الرئيس األسد يصدر املرسوم اخلاص بقانون اإلعالم       )١٥(
 .www.sana.sy/eng/361/2011/08/29/366490.htm: نترنتاملرسوم على العنوان التايل يف شبكة اإل
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وَتَنافس القراصنة املؤيدون للحكومة واملعارضون هلا من أجل السيطرة على الفضاء             -٥٤
ة، كـان   ووفقاً للشهادات الوارد  . اإللكتروين، ونشروا، يف بعض احلاالت، معلومات مضللة      

، وهي شبكة إلكترونية تنـشر      "إللكترويناجليش السوري ا  "من بني هؤالء القراصنة جمموعة      
وأخرب أحد أعضاء هذه اجملموعـة  . األخبار الداعمة للحكومة وحتاول ختريب مواقع املعارضة  

اللجنة أن اجملموعة ال تعمل حلساب احلكومة وال تشارك يف أنشطة غري مـشروعة، لكنـها                
 .إىل تقدمي صورة متوازنة عن االضطراباتتسعى فقط 

 املتصلة هبا   وما زال الصحافيون السوريون الذين يقومون بتغطية األزمة واالنتهاكات          -٥٥
وأفادت جلنة محاية الصحفيني ومنظمة مراسلون بال حدود عن مقتل ثالثة           . يتعرضون للخطر 

 تـشرين   ١٩ ويف   .صحافيني سوريني، ُنسب قتل اثـنني منـهم إىل القـوات احلكوميـة            
، ألقى رجال األمن القبض على املصور فرزات جربـان أثنـاء قيامـه              ٢٠١١ نوفمرب/الثاين

وُوجد يف اليوم التايل مقتوالً وقد      ) حمافظة محص (بتصوير تظاهرة مناوئة للحكومة يف القصري       
سـل   الصحايف با  -ديسمرب كانون األول، قُتل املواطن      / كانون األول  ٢٩ويف  . اقُتلعت عيناه 

يف ملظـاهرة   السيد عندما أطلقت قوات أمن الدولة النار عليه أثناء تصويره عملية قمع عنيفة              
ديسمرب، قتل مسلحون جمهولون يف دمشق شكري أمحد رتيب   / كانون األول  ٣٠ويف  . محص

 .أبو الربغل، وهو مقدم برامج إذاعية ورئيس دائرة رقابة يف إحدى الصحف احلكومية

 ، عاودت احلكومـة الـسورية، عمـالً       ٢٠١١ديسمرب  /ن األول ويف أواخر كانو    -٥٦
بربوتوكول جامعة الدول العربية، إصدار تأشريات دخول لفترات قصرية لصحافيني أجانـب   

وغالباً ما كان املوظفون احلكوميون املرافقون هلؤالء الصحافيني يقيدون حركتـهم           . خمتارين
 .داخل البلد ويراقبون اتصاالهتم

، انفجرت قذيفة بالقرب من جمموعة صحافيني       ٢٠١٢يناير  /نون الثاين  كا ١١ويف    -٥٧
 مما أدى إىل مقتل الصحايف الفرنسي جيل جاكييه وعـدة         ،كانوا يغطون مظاهرات يف محص    

. وتبادلت احلكومة واجليش السوري احلر االهتامات بشأن املسؤولية عن احلـادث          . سوريني
 . وقالت احلكومة إهنا فتحت حتقيقاً فيه

 االعتقاالت التعسفية والتعذيب وعمليات االختطاف وحاالت االختفاء القسري  -جيم  

واصلت احلكومة اعتقاالهتا التعسفية واحتجازها لألشخاص املشتبه يف مـشاركتهم            -٥٨
ومل . اجليشيف االحتجاجات ولنشطاء املعارضة واملدافعني عن حقوق اإلنسان والفارين من           

دهتا، هبذه االعتقاالت التعسفية وكثرياً ما احتجزت املشتبه فيهم         تعترف احلكومة رمسياً، كعا   
 .يف احلبس االنفرادي دون إبالغ أسرهم باعتقاهلم أو مبكان وجودهم

إذ يقوم اجلـيش وقـوات      . وتتشابه أمناط االعتقاالت التعسفية يف مجيع أحناء البلد         -٥٩
وُينقل املعتقلـون، مبـن     . األحيانيف كثري من    احملتجني  األمن، أثناء االحتجاجات، مبحاصرة     

 يف حافالت وشاحنات حكومية إىل مراكز االحتجاز اليت تديرها األجهـزة            ،فيهم اجلرحى 
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األمنية، وأحياناً ُينقلون إىل هذه املراكز بعد احتجازهم مؤقتاً يف مرافق أخرى مثل املالعـب               
د ورجال األمن محالت اعتقال     وباإلضافة إىل ذلك، كثرياً ما ينفذ اجلنو      . الرياضية أو املدارس  

 .على حواجز تفتيش وفقاً لقوائم مطلوبني يعدها فرع األمن احمللي

خيتبئـون  املنشقني   وُنفذت مدامهات أوسع نطاقاً، ال سيما يف املناطق اليت ُيعتقد أن              -٦٠
نظامي وعادة ما يطوق اجليش ال    . فيها أو املناطق اليت ينظر إليها على أهنا متعاطفة مع احملتجني          

املنطقة قبل أن تقوم قوات األمن أو وحدات القوات اخلاصة يف اجلـيش، برفقـة الـشبيحة     
وتتعرض النساء يف هذه املدامهات لالعتقال التعسفي واالحتجـاز،  . أحياناً، بتفتيشها بيتاً بيتاً   

م كما أن الكثري من االعتقاالت ُتنفذ أيضاً حبق النساء إلجبار أقربائهن الذكور على تـسلي              
تعـد  اليت تنطوي على    وقد ركز العديد من النساء أيضاً على هذه التجربة األليمة           . أنفسهم

مبدامهة بيوهتن وبتخريب أو هنب     وات األمن، يف الليل عادةً،      عندما تقوم ق  على خصوصياهتن،   
 .ممتلكاهتن الشخصية

قوا بعد  وتلقت اللجنة شهادات إضافية من أشخاص اعُتقل أفراد من أسرهم ومل يتل             -٦١
طويلة أية معلومات من السلطات أو من قنوات غري رمسية عن مكان وجـودهم              دة  ذلك مب 

وال تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء حاالت االختفـاء  . وعما إذا كانوا ما زالوا على قيد احلياة    
 .)١٦(القسري هذه

قـة  وقدم الضحايا والشهود روايـات موثو     . واستمر التعذيب يف أماكن االحتجاز      -٦٢
) املرفق الثالـث عـشر    (وترد يف مرفق هلذا التقرير      . ومتطابقة عن أماكن ووسائل التعذيب    

حـاالت التعـذيب منـذ      اللجنـة فيهـا      مدينة وثقت    ١٢ مكان احتجاز يف     ٣٨    ب قائمة
 .٢٠١١ مارس/آذار

واستمرت األجهزة األمنية، بصورة منهجية، يف اعتقال نزالء املستشفيات احلكومية            -٦٣
والتحقيق معهم، ويف استخدام التعذيب، يف أكثر األحيان، للحصول على معلومات           اجلرحى  

ووثقت اللجنة أدلة . حول مشاركتهم املفترضة يف مظاهرات املعارضة أو يف األنشطة املسلحة     
بشأن حتويل أجزاء من مستشفى محص العسكري ومستشفى الالذقية احلكومي إىل مراكـز             

الطبيون، بربط املـصابني    العاملون  عدهم يف بعض احلاالت     وقام رجال األمن، يسا   . تعذيب
صعقهم بالكهرباء، أو ضرب األجزاء املصابة من أجسادهم أو          جبروح خطرية إىل أسرهتم، أو    

كان العاملون الطبيون الذين ال يتعاونون معهم يواجهون        و. حرماهنم من الرعاية الطبية واملياه    
 . أعماالً انتقامية

وأجرى األطباء عمليات سـرية ملرضـى       . مناخاً من اخلوف  حلملة  اوأشاعت هذه     -٦٤
. معرضني لالعتقال، ومل حتتفظ املستشفيات باملرضى لتلقي الرعاية بعد العمليات اجلراحيـة           

واختارت بعض النساء الوالدة يف ظروف غري آمنة بدالً مـن الـذهاب إىل املستـشفيات                
__________ 

)١٦( A/HRC/S-17/2/Add.1 ، ٥٩الفقرة. 
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نيون مستشفيات ميدانيـة سـرية مبـساعدة    ويف أماكن كثرية مضطربة، أقام املد   . احلكومية
خمتصني متطوعني، تتوفر فيها معدات بدائية ومستلزمات طبية مهربة من اخلارج، أو تربع هبا              

 .املواطنون املعنيون، أو ُسربت من املستشفيات احلكومية

وتلقت اللجنة الكثري من الروايات اليت تفيد بأن املسؤولني األمنيني هددوا الرجـال               -٦٥
 .غتصاب قريبات هلمبا

، أبلغت احلكومة مراقيب جامعة الدول العربية أهنا        ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٩ويف    -٦٦
ومتكن املراقبون  . يناير/ كانون الثاين  ١٥معتقالً مبوجب عفو أعلن يف       ٣ ٥٦٩أطلقت سراح   

 .معتقالً مبوجب ذلك العفو ١ ٦٦٩من التحقق من اإلفراج عن 

عدم اتباع اإلجراءات النظامية    وإىل  د الكبري من االعتقاالت التعسفية،      لعدإىل ا ونظراً    -٦٧
عمليات االعتقال واإلفراج، فإنه من الصعب التيقن من عدد األشـخاص الـذين             معظم  يف  
 .وطلبت اللجنة إىل احلكومة تقدمي أرقام دقيقة. زالوا رهن االحتجاز ما

أمسـاء املعـتقلني ومكـان وتـاريخ         الذي جيمع    ، ووفقاً ملركز توثيق االنتهاكات     -٦٨
معتقل، بينـهم أكثـر      ١٨ ٠٠٠من العائالت وجلان التنسيق احمللية، كان أكثر من          اعتقاهلم

 ١٥ من األطفـال الـذكور، رهـن االحتجـاز يف            ٤٠٠وأكثر من   وفتاة   امرأة   ٢٠٠ من
 .٢٠١٢فرباير /شباط

. ليات اختطاف  عم ،اجليش السوري احلر  مجاعات   بينها   ،مسلحةمجاعات  ونفذت    -٦٩
 .ويف بعض احلاالت، قُتل املخطوفون أو ُعذبوا

طفـوا   شـرطياً اختُ   ١٦٤ جنـدياً و   ٧٠ مدنياً و  ٦٦٦أن  بوأبلغت احلكومة اللجنة      -٧٠
ووفقـاً للحكومـة، اخُتطـف      . ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ١٩مارس و / آذار ١٥ بني

 ٢٠١١ديسمرب  /ول كانون األ  ٢٣ من العسكريني ورجال األمن يف الفترة من         ٥٠٦ كذلك
 .٢٠١٢فرباير / شباط١٠إىل 

 احلرمان من احلقوق االقتصادية واالجتماعية  -دال  

بينما يعاين السكان عموماً من اآلثار االقتصادية لألزمة وما ترتب عليها من عقوبات   -٧١
، فإن اجملتمعات احمللية يف املناطق املضطربة تواجـه شـواغل         ) أعاله ٣٦-٣٤انظر الفقرات   (

فالنشاط االقتصادي الرمسي واخلدمات العامة آخذة يف االهنيار، وتندر         . انية بالغة اخلطورة  إنس
كمـا أن   اإلمدادات األساسية مثل الوقود املستخدم يف الطبخ والتدفئة، واملستلزمات الطبية،           

 ومع اختباء . على حنو متزايد  أصبحت نادرة   يف املناطق الواقعة حتت احلصار،      املواد الغذائية،   
من املسؤوليات اإلضافية يف إعالـة  طائفة الرجال أو اعتقاهلم أو قتلهم، تضطر النساء لتحمل      

 .ورعاية أسرهن
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واضـطر أكثـر    .  شخص قسراً داخـل البلـد      ٧٠ ٠٠٠ووفقاً للتقديرات، ُشرد      -٧٢
 . سوري إىل اللجوء إىل بلدان أخرى والعيش يف أوضاع غري مستقرة٢٠ ٠٠٠ من

ش واألمن حماصرهتا للمناطق اليت توجد فيها أعداد كبرية مـن           وواصلت قوات اجلي    -٧٣
ومل . للحكومة، مبا يف ذلك محص ومحاة وإدلب وريف دمـشق         اجلماعات املسلحة املناوئة    

. ُيسمح مبرور األدوية واملواد الغذائية وغريها من املستلزمات الضرورية إىل داخل هذه املناطق            
ية وهامجت األشخاص الذين حاولوا إدخال تلـك        تعسفبصورة  لقوات احلكومية   واعتقلت ا 
كما مل توزع احلكومة حصص الوقود وقطعت الكهرباء ملعاقبة اجملتمعات احمللية           . املستلزمات

 .واألسر اليت شارك أعضاؤها يف مظاهرات مناوئة للحكومة

ررين ويقدم اهلالل األمحر العريب السوري اإلغاثة اإلنسانية إىل جزء من السكان املتض      -٧٤
ووفقاً لالحتاد الدويل جلمعيات الصليب األمحر واهلالل       . يف ظروف تزداد صعوبتها شيئاً فشيئاً     

األمحر، قُتل األمني العام ملنظمة اهلالل األمحر العريب السوري، الدكتور عبد الرزاق جـبريو              
 حلـب  - على طريـق دمـشق      ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٥عند تعرضه إلطالق نار يف      

 .سي بينما كان يستقل سيارة حتمل شارة اهلالل األمحر بشكل واضحالرئي

ومل تـتح   .  ووضعت جلان تنسيق حملية وأفراد سوريون آليات لدعم اجملتمع احمللـي            -٧٥
للجهات الفاعلة اإلنسانية الدولية إمكانية الدخول املباشر إىل املناطق إلجراء تقييم لالحتياجات            

 . وتلبيتها بشكل شامل٢٠١١مارس /جدت منذ آذاراإلنسانية األساسية اليت است

وقدمت احلكومة معلومات عن اهلجمات اليت تشنها اجلماعات املسلحة على املرافق             -٧٦
 هجوماً  ١٧، أحصت احلكومة    ٢٠١٢فرباير  / شباط ٩ و ٢٠١١مارس  / آذار ١٥فبني  . الطبية

 ٢٧اً طبياً، وأصـيب   موظف١٥وقتل ما جمموعه .  على املراكز الطبية  ٤٨على املستشفيات و  
 . مركبة طبية١١٩آخرون وتضررت 

ووثقت اللجنة عدة حاالت أُجرب فيها اجلرحى يف املستـشفيات احلكوميـة علـى             -٧٧
 .االدعاء كذباً أمام الكامريات أن إصاباهتم جنمت عن هجمات شنتها مجاعات مسلحة

 انتهاكات حقوق الطفل  -هاء  

ومل تبذل السلطات   . مع تصاعد أعمال العنف   يتواصل سقوط الضحايا من األطفال        -٧٨
 ٥٠٠ووفقاً ملصدر موثوق، قُتل أكثر من       . احلكومية أية جهود واضحة حلماية حقوق الطفل      

، وُسجل أكرب عدد من القتلى بني األطفال يف شـهر كـانون             ٢٠١١مارس  /طفل منذ آذار  
ـ  ٧٢ (٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين  )  قتيال ٨٠ (٢٠١١ديسمرب  /األول وشـكل  ). يال قت

وعمـد  .  سنة أكرب فئة من القتلى األطفـال       ١٨ و ١٦املراهقون الذين تتراوح أعمارهم بني      
القناصة وغريهم من القوات احلكومية إىل قتل أو جرح األطفال، وبينهم أطفـال يبلغـون               
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وقُتل العديد من األطفال عندما قام اجليش بقـصف         . العاشرة أو تقل أعمارهم عن العاشرة     
 .٢٠١٢فرباير /يناير وشباط/نية يف محص ومدن أخرى يف كانون الثاينمناطق سك

ووفقاً ملعتقلني سابقني   . واستمر االعتقال التعسفي لألطفال وتعذيبهم أثناء االحتجاز        -٧٩
. قابلتهم اللجنة، عومل األطفال بنفس الطريقة اليت عومل هبا الكبار، وبتجاهل صارخ لسنهم            

 .ع البالغني وخضعوا ألساليب التعذيب نفسهاواحتجزوا يف نفس الزنازين م

ومل حيظ األطفال املصابون بالعالج الطيب املناسب، النعدام األمان يف الطريـق إىل               -٨٠
وتعرض العديد  . املستشفيات والعيادات الطبية ولتعرض من يرافقهم من بالغني خلطر االعتقال         

هم حيتاجون بالتـايل إىل دعـم       صدمات نفسية بسبب الفظائع اليت شهدوها و      لمن األطفال   
 .نفسي واجتماعي

رضـها  وتعطلت مؤسسات تعليم األطفال بسبب أعمال العنف والقيـود الـيت تف             -٨١
وتلقت اللجنة أيـضاً  . احلكومة واملعارضة على حركة الناس، والدعوات إىل مقاطعة املدارس   

معلومات عن كيفية استخدام احلكومة للمراهقني للحشد ملظاهرات مؤيدة للحكومة، مما دفع        
 . للمظاهراتالعديد من اآلباء إىل عدم إرسال أبنائهم إىل املدارس يف األيام احملددة

اخنفض إىل  االلتحاق باملدارس   ، أعلن الرئيس أن     ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ١٠  ويف  -٨٢
 معلماً وأستاذاً جامعياً على يد اجلماعات املسلحة املناوئة         ٣٠وأشار أيضاً إىل مقتل     . النصف

وطلبت اللجنة تزويدها   .  مدرسة ١ ٠٠٠أكثر من   أو حرق أو تدمري     للحكومة، وإىل ختريب    
فرباير، زودت احلكومة اللجنـة مبعلومـات       / شباط ١٥ويف  . وضوعبتفاصيل حول هذا امل   

، )٢٤٠( مدرسة يف حمافظات إدلـب       ٨٦٦    باألضرار املادية وأعمال النهب فيما يتعلق        عن
) ٤٧(، واحلـسكة    )٦٣(، وريف دمشق    )١٢٧(ومحص  ) ١٣١(، ودمشق   )١٥١(ودرعا  

) ١٠(، ومحـاة    )١٢(، والالذقيـة    )١٨(، وحلـب    )١٩(، وطرطوس   )٤٥(ودير الزور   
وأبرزت احلكومة تعرض تسعة من مدراء املدارس للرشق باحلجارة وإصـابة           ). ٣٠( والرقة

 .مديرين جبراح بعد تعرضهما إلطالق نار

 املسؤولية عن اجلرائم ضد اإلنسانية، واالنتهاكات والتجاوزات اجلسيمة  -رابعاً  

 والواسعة النطاق اليت ارتكبتـها  وثَّقت اللجنة منطاً من االنتهاكات اجلسيمة املنهجية       -٨٣
. ٢٠١١مـارس   / منذ آذار  - يف ظل ظروف تتيح اإلفالت من العقاب         -القوات احلكومية   

املناوئـة  كما وجدت حاالت من االنتهاكات اجلسيمة اليت ارتكبتها اجلماعـات املـسلحة    
د هويـة   وسعت اللجنة، مبا يتسق مع واليتها، وحيثما كان ذلك ممكناً، إىل حتدي           . للحكومة

املسؤولني عن هذه االنتهاكات، مبا يف ذلك االنتهاكات اليت ميكن أن تشكل جـرائم ضـد            
 .اإلنسانية، بغية ضمان مساءلتهم
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الوطنيـة املـستقلة    القانونية  ، أنشأت احلكومة اللجنة     ٢٠١١مارس  / آذار ٣١ويف    -٨٤
. ت يف سـياق األزمـة     املؤلفة من أربعة قضاة، إلجراء حتقيقات شاملة يف اجلرائم اليت ارتكب          

الوطنية املستقلة نفـسها     القانونيةواستفسرت جلنة التحقيق الدولية من احلكومة ومن اللجنة         
، ٢٠١٢ينـاير   / كانون الثـاين   ٢٣ويف  . حول صالحيات اللجنة ومهامها ونتائجها األولية     
عها يف خمتلف   الوطنية املستقلة وفرو   القانونيةأبلغت احلكومة جلنة التحقيق الدولية أن اللجنة        

قضية، وأهنا ستبلغ جلنة التحقيق الدولية بنتـائج هـذه          ٤ ٠٧٠احملافظات حتقق يف أكثر من      
 .التحقيقات فور االنتهاء منها

، أنه مت إلقاء ٢٠١٢يناير / كانون الثاين١٠وزعم الرئيس األسد، يف خطاب ألقاه يف   -٨٥
ومل تـرد   .  جرائم قتل وغريها   القبض على عدد حمدود من األشخاص العاملني يف الدولة يف         

على طلب اللجنة تقدمي مزيد من التفاصيل عن عدد األشخاص املوقوفني أو عـن              احلكومة  
عـن أي   ومل تقدم احلكومة أياً من املعلومات املطلوبة        . نتيجة التحقيقات اجلنائية املتعلقة هبم    

 أفراد اجليش وقوات األمن     فيهاحاالت مت فيها رفع احلصانة من املالحقة القضائية اليت يتمتع           
 .٦٩/٢٠٠٨ و١٤/١٩٦٩مبوجب املرسومني 

أي حالة جنحت فيها املالحقة القضائية ألي من        التعرف على   ومل تتمكن اللجنة من       -٨٦
من قادة اجليش أو القوات األمنية أو الرؤساء املدنيني الذين يتحملون املسؤولية عن أي جرمية               

حلقوق اإلنسان يف اجلمهورية العربية     ن االنتهاكات األخرى    اإلنسانية أو غريها م   ضد  رائم  اجل
  .٢٠١١مارس /السورية منذ آذار

اللجنة مقتنعة، بعد إجراء استعراض آخر لألدلة اليت يف حوزهتـا، مبـا يف ذلـك                و  -٨٧
، بوجود جمموعة موثوقة من األدلـة       ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  املعلومات اليت ُجمعت منذ   

لالعتقاد بأن أفـراداً  افق مع ظروف أخرى جرى التحقق منها، أسباباً معقولة    اليت توفر، بالتو  
ن يف أعلى مستويات احلكومة، يتحملون املسؤولية       وبعينهم، مبا يف ذلك ضباط قيادة ومسؤول      

وقد أودعـت  . عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى حلقوق اإلنسان 
ة السامية حلقوق اإلنسان ظرفاً خمتوماً يتضمن أمساء هـؤالء          اللجنة لدى مفوضة األمم املتحد    

األشخاص، األمر الذي ميكن أن يساعد السلطات املختـصة يف إجـراء حتقيقـات تتـسم      
معينة من اجلـيش، وأجهـزة أمنيـة       وحددت اللجنة أيضاًَ وحدات     . باملصداقية يف املستقبل  

ارتكبـت  اباً معقولة لالعتقاد بأهنـا      قالت إن لديها أسب   ومكاتب فرعية حمددة هلذه األجهزة      
اجليش السوري احلر   جبماعات  كما وضعت اللجنة قوائم     . انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان   

  .قت اللجنة ارتكاهبا انتهاكات حلقوق اإلنساناليت وثَّ
وعالوة على ذلك، أودعت اللجنة لدى املفوضة السامية قاعدة بيانات شاملة حتتوي              -٨٨

خمتصة جتري حتقيقات   سلطات  واليت ميكن أن تطّلع عليها أي       اليت مت مجعها    ة  على مجيع األدل  
 .ذات مصداقية، شريطة ضمان محاية الشهود والشواغل املتعلقة بالسرية
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 ةدولسلطات ال  -ألف  

 الدولةسياسات وتوجيهات   -١  

كات اللجنة حبدوث انتـها   اقتناع  تعزز األدلة اليت ُجمعت منذ التقرير األول للجنة           -٨٩
جسيمة حلقوق اإلنسان تبعاً لسياسة تنتهجها الدولة، وبأن أوامر ارتكاب هذه االنتـهاكات             
ناشئة عن السياسات والتوجيهات الصادرة على أعلى املـستويات يف القـوات املـسلحة              

وينبع ذلك من طبيعة العمليات اليت تنطوي على انتهاكات جـسيمة ومـن             . )١٧(واحلكومة
 .التخطيط والتنفيذعملية ليها اللجنة فيما يتعلق باملعلومات اليت حصلت ع

ووردهتا روايات موثوقـة  . وقابلت اللجنة أفراداً لديهم معرفة وثيقة بعملية التخطيط     -٩٠
ُيستخدم لتحويل   التابع للقيادة القومية حلزب البعث كان        )١٨(تفيد بأن مكتب األمن القومي    

ت أعلى إىل خطط استراتيجية مشتركة تستند       من مستويا الواردة  التوجيهات السياسية العامة    
القوات واألجهزة احلكومية فيما يتعلق مبسامهاهتا      توجه  هذه اخلطط   كانت  و. إليها العمليات 

أوامرهم إىل املكاتب الفرعيـة     يصدرون  مدراء األجهزة األمنية    كان  و. املتوقعة يف العمليات  
كانـت  و. ألمن القومي وتوجيهاتـه   خطط مكتب ا   استناداً إىل    هلذه األجهزة يف احملافظات   
 .لعسكريةة امن خالل تسلسل القيادتصدر األوامر املوجهة إىل اجليش 

وعلى املستوى احمللي، جرى تنسيق العمليات بني القـوات العـسكرية واألمنيـة               -٩١
والسلطات املدنية ومسؤويل حزب البعث من خالل اللجان األمنية احمللية اليت يسيطر عليهـا              

ويف عـدة   . مثلون احملليون لألجهزة األمنية وقادة وحدات اجليش املنتشرة يف املنطقة         عادة امل 
مناسبات، أُرسل مسؤولون أمنيون كبار من العاصمة لتنسيق العمليات اليت تنطـوي علـى              

 .جرائم ضد اإلنسانية وانتهاكات جسيمة أخرى

جـسيمة  وُنفذ معظم ما ارُتكب من جرائم ضـد اإلنـسانية ومـن انتـهاكات                 -٩٢
فيها مجيع األجهزة األمنية، وتطلبـت بالتـايل        ت  اإلنسان يف عمليات معقدة شارك     حلقوق

املرتبطة مباشـرة برئاسـة     األمنية األربعة    االستخباراتية و  وكانت األجهزة  .توجيهات عليا 
 املخابرات العسكرية، وخمابرات سالح اجلو، ومديريـة املخـابرات العامـة،            -اجلمهورية  

اجلـيش  فرق  وشاركت معظم   .  تقريباً العملياتمجيع   أساسية يف    -ن السياسي   ومديرية األم 
العريب السوري، ويف بعض احلاالت أيضاً وحدات البحرية العربية السورية وقوات الـدفاع             

بيد أن وحدات اجليش اخلاصة     .  يف العمليات اليت ُنفذت يف مناطق انتشارها       ،اجلوي السوري 
لعبت دوراً بارزاً    - اخلاصة، واحلرس اجلمهوري والفرقة الرابعة        القوات - األقرب إىل القيادة  

اجلمهوري والفرقـة الرابعـة يف دمـشق        بصورة متزايدة مع تطور األزمة، وخاصة احلرس        
 . بشكل خاصوضواحيها

__________ 

 .١٠٣ و١٠٢ ان، الفقرتA/HRC/S-17/2/Add.1 انظر )١٧(
الرئيسية األربعة،  األجهزة االستخبارية واألمنية     رؤساء   ، على سبيل املثال ال احلصر،     عضوية املكتب تتضمن   )١٨(

 .ووزير الداخلية ،حلزب البعثالقطري نائب األمني و



A/HRC/19/69* 

23 GE.12-11697 

من بعض رجال األعمال الذين يقيمون عالقات مع        ساعدة  وقام مسؤولو الدولة، مب     -٩٣
واملعروفـة  حبكم الواقع    اجملموعات اليت تساند القوات احلكومية       األجهزة األمنية، بدفع أجور   

ويف عدد من العمليات، وثَّقت اللجنة      . باسم الشبيحة وسلحوها ونظموها بطريقة غري رمسية      
كيفية االستخدام االستراتيجي ألفراد الشبيحة يف ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية وانتـهاكات            

من الصعب التحقق من مشاركة الـشبيحة، ألن        ويف حاالت أخرى، كان     . جسيمة أخرى 
 .قوات األمن شاركت أيضاً يف العديد من العمليات بزي مدين

مشلت يف بعـض    ووأُرسلت تعزيزات من العاصمة للمشاركة يف العديد من العمليات،            -٩٤
ويف كثري مـن    . املناسبات مشاركة القوات اخلاصة اليت ُنقلت على منت مروحيات للقوات اجلوية          

حلاالت، نظم مسؤولون يف الدولة العمليات بعناية حبيث مت تفكيك الوحدات إىل وحدات فرعية              ا
قبل نشرها يف أماكن خمتلفة حيث ُجمع أعضاؤها مع أعضاء وحدات أخرى وأفـراد القـوات                

وتشري شهادات املنشقني إىل أن هذه االستراتيجية اُتبعت لكسر أواصر          . األمنية قبل بدء العمليات   
 .أوامر بارتكاب جرائم تلقي  داخل كل وحدة، وملنع أي عصيان أو فرار مجاعي عندالثقة

 مثل  -حمافظات خمتلفة    والحظت اللجنة أن العمليات الواسعة النطاق اليت ُنفذت يف          -٩٥
بع اُت غالباً ما  -)  أعاله ٦٠ و ٥٩انظر الفقرتني   (مدامهة األحياء أو مهامجة املظاهرات الكبرية       

 كانت ُترتكب بنـاءً  مما يوحي بأهنا ،وب العمل وانطوت على انتهاكات مماثلةفيها نفس أسل  
وخالل األشهر الثالثة األخرية من الفتـرة قيـد         . الدولةصادرة عن   على توجيهات موحدة    

يف املتشاهبة  االستعراض على وجه اخلصوص، نفذ اجليش عدداً من العمليات الواسعة النطاق            
 قام خالهلا مبحاصرة أحياء بأكملها بسبب وجـود مجاعـات   ما ال يقل عن أربع حمافظات،     

 فيها، مث قصف هذه املناطق السكنية باألسلحة الثقيلـة، دون أي             مناهضة للحكومة  مسلحة
 .املدنينيوقوع إصابات يف صفوف اعتبار الحتمال 

وُنفذت أعنف هذه العمليات يف مدينيت محاة ومحص، بعد أن صرح وزير اخلارجية               -٩٦
احلل األمين فرضته الضرورة واليوم أصـبحت    " ، أن   ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٤ يف   علناً،

أيـضاً  أخرى  جمموعات مسلحة   و" اجليش احلر "املسلحة ملا يسمى    يليشيا  املواضحة بوجود   
 كـانون   ٢٩وبعد هذا التصريح، أكد وزير الداخلية يف        . )١٩("جرائمترتبط به وترتكب     ال

من الداخلي على املضي يف مسرية الكفاح والنضال لتطهري التراب        حرص قوى األ  "يناير  /الثاين
السوري من رجس املارقني واخلارجني على القانون إلحقاق احلق وإعادة األمـن واألمـان              

 .)٢٠("الذي كانت تعيشه سورية

__________ 

 ٢٤ سـانا،  " احلل سوري ينبع من مصاحل الشعب      :اسورياملتآمرين على   تقرير املراقبني مل يعجب     : ملعلما" )١٩(
ــاير /كــانون الثــاين : علــى العنــوان التــايل يف شــبكة اإلنترنــتمتــاح التــصريح . ٢٠١٢ين

www.sana.sy/eng/21/2012/01/24/396268.htm. 
على العنوان التايل يف    متاح  اخلرب  . ٢٠١٢يناير  / كانون الثاين  ٢٩،سانا،  "ءالداخلية تكرم أسر وذوي الشهدا     )٢٠(

 .www.sana.sy/eng/21/2012/01/29/397129.htm: شبكة اإلنترنت
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  املسؤولية الفردية عن االنتهاكات  -٢  
 ومتطابقـة تـبني أن      ولدى النظر يف عمليات حمددة، تلقت اللجنة أدلة موثوقة          - ٩٧

ضباطاً من رتب عالية ومتوسطة يف القوات املسلحة أصـدروا أوامـر إىل مرؤوسـيهم            
العزل، وقتل اجلنود الذين رفضوا االنصياع هلـذه األوامـر،          احملتجني  بإطالق النار على    

واعتقال األشخاص من دون سبب، وإساءة معاملة املعتقلني، وقصف األحيـاء املدنيـة             
ويف بعض احلاالت، أصـدر     . مستخدمني مدافع الدبابات والرشاشات   بشكل عشوائي   

هؤالء الضباط أوامر صرحية بارتكاب جرائم، فيما استخدموا يف حاالت أخرى عبارات            
وهي عبارات ال تترك، يف هذه الظروف، أي جمال ") استخدام ما يلزم من قوة"مثل (أعم 

يف بعض األماكن، أصدروا، بـصفة      وحتققت اللجنة من أن ضباطاً يف اجليش،        . للتأويل
فردية، أوامر بالقصف العشوائي لألحياء املدنية يف مناطق حضرية منها محاة والالذقيـة             

 .ودرعا ومحص

وقتل ضباط يف القوات املسلحة وقوات األمن احلكومية، شخصياً وبصفة فرديـة،              -٩٨
وا أعماالً أخـرى غـري      مدنيني أبرياء أو سجوهنم بصفة غري قانونية، أو عذبوهم، أو ارتكب          

وأطلق ضباط النار على احملتجني العزل، مبن فيهم األطفال، وكذلك علـى            . إنسانية ضدهم 
األطباء وسائقي سيارات اإلسعاف واملشيعني يف اجلنازات يف مدن منها الالذقيـة، ودرعـا،    

 ).بحمافظة إدل(واملسطومة ) حمافظة ريف دمشق(، والزبداين وجوبر )حمافظة درعا(وصيدا 

كما شارك ضباط يف اجليش وأفراد يف قوات األمن يف شن هجمات ضد املـدنيني                 -٩٩
بشكل روتيين،  ويف التحريض على شنها؛ فعلى سبيل املثال، قام قادة قوات األمن احلكومية،             

عدة ويف  . بوضع وحداهتم وراء اجملندين للتأكد من أن اجملندين يطلقون النار على املتظاهرين           
قت قوات األمن النار على اجملندين الذين عصوا أوامر إطـالق النـار علـى               مناسبات أطل 

وعالوة على ذلك، كثرياً ما وضع قادة اجليش والقوات األمنية املتمركزة وحداهتم            . احملتجني
يف نقاط التفتيش واملواقع االستراتيجية األخرى يف املناطق احلضرية كي تقوم وحدات أخرى             

وباإلضافة إىل ذلك، أدار قادة قوات األمـن        . نازهلا واعتقال سكاهنا  مبهامجة األحياء لنهب م   
مراكز االعتقال يف مجيع أحناء البلد حيث تعرض السجناء للتعذيب واالعتـداءات اجلنـسية              

 .إنسانية أخرى وأفعال ال

  مسؤولية القيادة والسلطة العليا  -٣  
العسكريني والرؤساء املدنيني   ميكن إىل حد معقول االشتباه يف حتمل عدد من القادة             -١٠٠

املسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية لعدم قيامهم عن علم باختـاذ مجيـع التـدابري                
الضرورية واملعقولة اليت تدخل ضمن نطاق سلطتهم ملنع مرؤوسيهم من ارتكاب اجلرائم ذات      

  .الصلة أو لقمع ارتكاهبا أو لعدم إحالة املسألة إىل السلطات املختصة



A/HRC/19/69* 

25 GE.12-11697 

وخالل السنة املاضية، كان اجلنود وأفراد قوات األمن الذين يرفـضون االنـصياع               -١٠١
لألوامر املخالفة للقانون بشكل ظاهر اليت تقضي بارتكاب جرائم ضد اإلنسانية، يتعرضـون          
يف حاالت كثرية لعقوبات شديدة تشمل اإلعدام، وهذا مثال حي على درجة حتكم القـادة               

سع النطاق واملتكرر هلذه اجلرائم وما يتوافر بشأهنا من تقارير علنيـة           فالطابع الوا . مبرؤوسيهم
أعدهتا وسائط اإلعالم الدولية اليت تبث باللغة العربية وآليات األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان              
وبعثة املراقبني التابعة جلامعة الدول العربية كلها أمور تدل علـى أن القـادة العـسكريني                

 ٧ويف  . لى أعلى املستويات ال بد أهنم كانوا على معرفة هبذه األحـداث           والرؤساء املدنيني ع  
 أشار رئيس اجلمهورية نفسه يف مقابلة تلفزيونية إىل النتائج اليت     ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول 

  .خلصت إليها هذه اللجنة يف تقريرها األول
تعلم  وال. ا وقمعها وعلى الرغم من املعرفة هبذه اجلرائم، مل ُيبذل جمهود جدي ملنعه            -١٠٢

اللجنة، كما ذكر سابقاً، بأية مالحقات قضائية ناجحة، ويف الواقع فقـد وثقّـت اللجنـة               
حاالت تبني أن بعض الضباط الذين شاركوا بشكل مباشر يف جرائم ضد اإلنـسانية قـد                

تمرة وتثبت األدلة املتوافرة للجنة أيضاً اجلهود املتسقة واملـس       . حصلوا على ترقية أو على ثناء     
وكـان  . اليت تبذهلا احلكومة وقوات اجليش وقوات األمن لطمس احلقائق املتعلقة بـاجلرائم           

موظفو الدولة يف أحيان كثرية جيربون أسر األشخاص الذين قتلوا علـى أيـدي القـوات                
احلكومية على التوقيع على تصرحيات تسند املسؤولية عن قتلهم إىل مجاعات مـسلحة قبـل    

وعندما توقع األسر على هذه التصرحيات الكاذبة، فـإن املكاتـب           . اتسليمها جثث قتاله  
وقد رأت جلنـة    .  جتري حتقيقات يف ذلك    املستقلة ترفض أن    الوطنية القانونيةالفرعية للجنة   

ستخدم للتستر على االنتهاكات أو تنسب التحقيق أيضاً أن وسائط اإلعالم املوالية للحكومة ُت
  . اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومةهذه االنتهاكات بشكل كاذب إىل

 احلكوميةقوات الوقد أدت العقبات اهليكلية، مبا يف ذلك احلصانة اليت يتمتع هبا أفراد      -١٠٣
 إىل تعزيـز    ،من املالحقة القضائية وتبعية اجلهاز القضائي لرئاسة اجلمهورية وحزب البعـث          

  .)٢١(ظاهرة اإلفالت من العقاب
يبدو  انوين احلايل والظروف السائدة، فإن اجلهاز القضائي يفتقر على ما         ويف ظل اإلطار الق     -١٠٤

  .إىل القدرة الالزمة للتصدي بفعالية للجرائم املرتكبة ضد اإلنسانية على أساس سياسة الدولة

   فيها مجاعات اجليش السوري احلرا مب،ة للحكومةناهضاجلماعات املسلحة امل  -باء  
سيما مجاعـات    اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة، وال    جبميع املقاييس، أصبحت      -١٠٥

وتسلّم اللجنة بأهنـا  . ٢٠١١نوفمرب /اجليش السوري احلر، أكثر نشاطاً بكثري منذ تشرين الثاين    
  .تتطرق إالّ إىل جزء من طيف اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة اليت برزت وإىل أنشطتها مل

__________ 

)٢١( A/HRC/S.17/2/Add.1 ٢٢ و٢١، الفقرتان. 
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  الفتقار إىل املراقبة املركزيةسياسات اجليش السوري احلر وا  -١  
استعرضت اللجنة بإمعان املعلومات اليت مجعت فيما يتعلق بالعمليات واألنشطة اليت             -١٠٦

ويف هذا اخلصوص، تشري اللجنـة إىل أن        . قامت هبا مجاعات اجليش السوري احلر إىل اآلن       
األحكـام  (الدويل  التزامات حقوق اإلنسان اليت تشكل كحد أدىن القواعد القطعية للقانون           

.  اجلماعية من غري الدولة، مبن فيها اجلماعات املسلحة        لزم الدول واألفراد والكيانات   ُت) اآلمرة
وال ميكن على اإلطالق تربير األفعال اليت تنتهك األحكـام اآلمـرة، كأفعـال التعـذيب                

  .حاالت االختفاء القسري مثالً أو
خلارج للجنة أيضاً أن اجليش السوري احلـر  وقد أكّد قادة اجليش السوري احلر يف ا       -١٠٧

وقد طلبوا احلصول على    . يلتزم بالقيام بعملياته وفقاً لقانون حقوق اإلنسان والقانون الدويل        
وبينّت قيادة اجليش السوري احلـر      . توجيهات لوضع قواعد اشتباك متسقة مع هذا االلتزام       
 قواعد اشتباك خاصة هبم وفقاً للتدريب     للجنة أن القادة يف امليدان قد وضعوا يف الوقت احلايل         

  .الذي تلقوه يف القوات املسلحة السورية
ومل تتمكن اللجنة من أن تتبني إىل أي مدى ختضع خمتلف مجاعـات اجلـيش                 - ١٠٨

السوري احلر اليت تقوم بعمليات داخل اجلمهورية العربية السورية لقيادة اجليش السوري            
ويبدو أن . لقت اللجنة روايات متضاربة من داخل البلدوقد ت. احلر يف اخلارج ولسيطرته 

بعض اجلماعات احمللية تقّر بقيادة هذا اجليش على الرغم من أهنا ال تتصل بـه بـصورة                 
اجليش السوري "وتكتفي مجاعات أخرى باعتماد اسم . تتلقى أوامر حمددة منه  منتظمة أو

. أو أهنا ليست من عناصر الـشبيحة      لتأكيد تطلعاهتا الثورية أو خلفيتها العسكرية       " احلر
وقد تلقت اللجنة أيضاً معلومات عن أن مدنيني سوريني يعززون اجلماعـات املـسلحة     

يزيد من مشاكل السيطرة الفعلية حـىت علـى مـستوى             املناهضة للحكومة، وهو ما   
وقد بيّنت قيادة اجليش السوري احلر يف اخلارج        . اجلماعات احمللية للجيش السوري احلر    

وتعترب قيادة هذا اجلـيش   . تتلقى األوامر منها    جنة أن اجلماعات املوجودة يف امليدان ال      لل
دورها يتمثل يف تيسري التنسيق بني خمتلف مجاعات اجليش السوري احلـر وضـمان                أن

  .اإلعالمية  اتصاالته
وحيث إن اللجنة مل تتمكن من التحقق من وجـود سلـسلة قيـادة أو عالقـة                   -١٠٩
 القيادة العليا للجيش السوري احلر والوحدات احمللية، فلم يكن مبقدورها           مرؤوس بني /رئيس

ويف الواقع، تتعلق النتائج اليت     . حتديد املسؤولية الفردية لقادة اجليش السوري احلر يف اخلارج        
خلصت إليها اللجنة باالنتهاكات اليت ارتكبتها مجاعات اجليش السوري احلـر يف خمتلـف              

  .املواقع داخل البلد
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  االنتهاكات اليت ترتكبها مجاعات اجليش السوري احلر واجلماعات املسلحة األخرى  -٢  
ذكرت احلكومة مراراً يف البيانات العامة والرسائل الـيت وجهتـها إىل اللجنـة أن                 -١١٠

 قد ارتكبت   ، للحكومة، وال سيما مجاعات اجليش السوري احلر       املناهضةاجلماعات املسلحة   
 ٢٣ أشارت احلكومة يف مذكرهتا الشفوية املؤرخـة     وقد. قوق اإلنسان انتهاكات جسيمة حل  

أفعال اخلطـف  "إىل  اليت وجهتها إىل اللجنة     ) املرفق احلادي عشر   (٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 
 القسري وغري الطوعي وانتهاكات احلق يف احلياة الـيت ترتكبـها   والتشويه واالختفاء والقتل  

سوريني، مبن فيهم النساء واألطفال وعناصر مـن قـوات          اجلماعات املسلحة ضد مواطنني     
أفعال القتل والتشريد القسري اليت يتعـرض       "وذكرت احلكومة أيضاً    ". اجليش وقوات األمن  

هلا كل شخص خيالف أوامر اجلماعات املسلحة باملشاركة يف االحتجاجات واإلضـرابات             
 وكالة سانا يف تقاريرها اليوميـة       وقد ادعت ". والعصيان املدين أو يعارض برناجمها اإلرهايب     

  .وقوع مثل هذه احلوادث
 ١٥ويف  . ودعت اللجنة مراراً احلكومة إىل تقدمي معلومات عن حـاالت حمـددة             -١١١
، قدمت احلكومة قائمة حبوادث حمددة، مبينة تارخيها ومكاهنا ومعلومات          ٢٠١٢فرباير  /شباط

خـالل الفتـرة    " بات املسلحة اإلرهابية  األعمال املسلحة اليت ارتكبتها العصا    "تفصيلية عن   
وتتضمن هـذه   . ٢٠١٢فرباير  / شباط ١٠ إىل   ٢٠١١ديسمرب  / كانون األول  ٢٣املمتدة من   

 ضد القوات العـسكرية وقـوات   كلها ١٤  لالقوائم تفاصيل هجمات وقعت يف احملافظات ا 
 اهلجمات  ويف فئة . األمن وضد أهداف مدنية، كاملدارس واجلامعات واملصانع واملستودعات       

 حادثة  ١٦٢ حادثة، و  ٢١٢على املمتلكات العامة واحلكومية، قُدمت معلومات تفصيلية عن         
 حادثة تنطوي على القيام هبجمات علـى        ٨٥أخرى تتعلق بتفجريات أو حماوالت تفجري، و      

  . القوات احلكومية والشرطةتمنشآ
 تعرضت هلـا املبـاين      وأشارت جامعة الدول العربية يف تقريرها إىل التفجريات اليت          -١١٢

والقطارات الناقلة للوقود والسيارات اليت حتمل زيت الديزل، والتفجريات الـيت تـستهدف             
وقد خلصت جامعـة  . الشرطة والعاملني يف وسائط اإلعالم وخطوط أنابيب اإلمداد بالوقود    

يش  إىل أن بعض اهلجمات صادرة عن اجل       ،بدون أن متضي يف حتديد املسؤولية      ،الدول العربية 
  . للحكومةمناهضة السوري احلر وبعضها اآلخر عن مجاعات مسلحة أخرى 

قت اللجنة حاالت تظهر انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان ارتكبها أفراد يف           وقد وثَّ   -١١٣
  .خمتلف مجاعات اجليش السوري احلر

شتبه  ي أفرادوإعدام  تعذيب  ن أن أفراد اجليش السوري احلر قد قاموا ب        ويف محص، تبيّ    -١١٤
ن من األمـن    وموظفيف أهنم من عناصر الشبيحة انتقاماً للتجاوزات اليت ارتكبها الشبيحة أو            

، ٢٠١٢ينـاير   /كانون الثاين   ويف أواخر  .يرتدون لباساً مدنياً ويتظاهرون بأهنم من الشبيحة      
أفراد اجليش السوري احلر وآخرون يف كرم الزيتون بإعدام رجل من دون حماكمة يشتبه               قام
  . أنه يعمل مع قوات أمن الدولة وباستعراض جثته يف الشوارع على منت شاحنة صغريةيف
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، قام أفراد اجلـيش الـسوري احلـر يف          ٢٠١١ديسمرب  /كانون األول ويف أواخر     -١١٥
عمرو بأسر اثنني من املشتبه يف أهنما من عناصر الشبيحة يف أعقاب عملية لتبادل إطالق                بابا
 سحب أفراد اجلـيش     احلالة، ويف هذه . ليون بالضرب على الرجلني   واهنال السكان احمل  . النار

السوري احلر الرجلني بعيداً عن اجلماهري الغاضـبة واقتادومهـا لالسـتجواب إىل مكـان               
  .يكشف عنه مل

، قام أفراد من مجاعة مسلحة يف بابا عمرو باختطاف          ٢٠١١نوفمرب  / تشرين الثاين  ويف  -١١٦
  .مية أجنبية وأساؤوا معاملته لساعات عديدة قبل اإلفراج عنهأحد العاملني يف وسيلة إعال

وهناك تقارير أيضاً تفيد أن أفراد اجليش السوري احلر يف محص يأخذون عناصـر                -١١٧
لبلدان معينة كرهائن مقابل إطـالق سـراح        تابعني  أمنية أو أفراد أسرهم أو رعايا أجانب        

يادة اجليش السوري احلر يف رسائل خطية       وقد أقّرت ق  . احلكوميةقوات  الأشخاص احتجزهتم   
تبادلتها مع اللجنة بأن مجاعات اجليش السوري احلر قامت بالفعل باختطاف رعايا أجانـب              

  . ولكنها وصفت هؤالء الذين أسرهتم بأهنم مقاتلون أجانب
 مبن فيهم مدنيون مسلحون ينتمـون إىل        ،بعض املدنيني املسلحني يف محص    وسعى    -١١٨

 بقتل أفراد أسر عناصر من األمن أو من         من التجاوزات  إىل الثأر بالدم     ، احلر اجليش السوري 
وقد أدانت قيادة اجليش السوري احلر يف محص وكذلك جلنة التنسيق احمللية هـذه              . الشبيحة
  . االنتقامية اجلماعية وحاولت احتواءهاالعمليات
السوري احلر يف مواقع    وأشارت تقارير ذات مصداقية إىل أن أفراد مجاعات اجليش            -١١٩

أخرى قد قاموا بعمليات تعذيب أو إعدامات بإجراءات موجزة ضد أسرى مـن القـوات               
، قام أفراد اجليش السوري ٢٠١١نوفمرب /تشرين الثاينويف منتصف . املسلحة أو قوات األمن 

. احلر على مقربة من تلبيسة بتعذيب عنصر من عناصر املخابرات العسكرية أثناء اسـتجوابه             
تـشرين  ويف أواخـر    .  والتهديـد بالـسكني    بالكبلوتعرض هذا األسري للضرب واجللد      

، قامت مجاعة من اجليش السوري احلر من ريف دمشق بأسـر أحـد              ٢٠١١نوفمرب  /الثاين
  .عناصر قوات األمن وتعذيبه وقتله

وتؤكد اللجنة أنه قد تكون هناك مسؤولية جنائية مبوجب القانون الدويل تقع على               -١٢٠
  .اتق أفراد اجليش السوري احلر، مبن فيهم القادة احملليون الذين يتحملون املسؤولية القياديةع

  االستنتاجات والتوصيات  -خامساً  
إن األزمة اخلطرية واملستمرة اليت تعيشها اجلمهورية العربية الـسورية يف جمـال               -١٢١

جابة الدولة ملطالب   حقوق اإلنسان هي نتاج جمموعة خمتلطة من العوامل تشمل عدم است          
شعبها السياسية واالقتصادية واالجتماعية املشروعة، ومكانة اجلمهورية العربية الـسورية        

  .يف اجلغرافيا السياسية للمنطقة اليت تتسم بتعقيد كبري
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وأدى رّد األجهزة األمنية على املعارضة اليت كانـت سـلمية يف بـداياهتا إىل                 -١٢٢
 على ذلك، جتد اجلمهورية العربية السورية نفسها على      وبعد مرور عام  . صدامات مسلحة 

اخلطط املتضاربة داخل جمتمع دويل شديد االنقسام تعقّـد         وإن  . شفا نزاع مسلح داخلي   
  .احتماالت إهناء العنف

 مما جعل الغالبية العظمى     ،االقتصادية يف البلد   -وقد تدهورت احلالة االجتماعية       -١٢٣
وجيد السكان عامة صعوبة متزايدة يف تلبيـة        . ن الفوضى من السكان يعيشون يف حالة م     

ويف هذا اخلصوص ال تـدعم جلنـة        . االحتياجات األساسية لالستمرار يف احلياة اليومية     
التحقيق فرض عقوبات اقتصادية من شأهنا أن تؤثر سلباً على حقوق اإلنسان للـسكان،              

  . وال سيما للفئات الضعيفة
التطرف وتعميق التوترات   إىل  السكان  دفع  األزمة إىل   استمرار  شى أن يؤدي    وخي  -١٢٤

  .بني الطوائف وتآكل نسيج اجملتمع
املمكن إلهناء العنف هو فتح حوار      الوحيد  ناع بأن احلل    تقاوال تزال اللجنة على       -١٢٥

ـ تضمن  يفضي إىل تسوية عن طريق املفاوضات       للجميع  شامل    حقـوق اإلنـسان     اًفعلي
  .للشعب بأكمله يف البلد

وقد أخفقت احلكومة إخفاقاً بّيناً يف حتّمل مـسؤوليتها عـن محايـة الـسكان،           -١٢٦
وارتكبت قواهتا انتهاكات واسعة النطاق ومنهجية وجسيمة حلقوق اإلنسان بلغت حـد            

 مبعرفة واضحة من مسؤولني علـى أعلـى مـستويات الدولـة             ،جرائم ضد اإلنسانية  
وإن كانت   ،هضة للحكومة أيضاً انتهاكات   وارتكبت اجلماعات املسلحة املنا   . ومبوافقتهم

  .االنتهاكات اليت ارتكبتها الدولةبن حيث احلجم والتنظيم رن متقا ال
ووفقاً للقانون الدويل، فإن مسؤولية التحقيق يف اجلـرائم الدوليـة وغريهـا مـن                 -١٢٧

بيد . تق الدولة االنتهاكات اجلسيمة ومقاضاة مرتكبيها واملعاقبة عليها تقع أوالًَ وأخرياً على عا          
أن اجلرائم ضد اإلنسانية وغريها من االنتهاكات اجلسيمة املوثقة يف تقارير اللجنة قد ارُتكبت              

وال بد من إجراء إصالحات هيكلية جذرية يف القطاعـات        . يف ظل نظام لإلفالت من العقاب     
  .لة للضحاياالسياسية والقضائية واألمنية لوضع حد لثقافة اإلفالت من العقاب وحتقيق العدا

للجميع وجديرة  وينبغي أن تقوم املصاحلة واملساءلة على أساس مشاورات واسعة            -١٢٨
وميكن أن تستخدم   .  السوري وأن جتري يف إطار القانون الدويل       كل الشعب ثقة تضم   بال

  .آليات العدالة الدولية لدعم اجلهود الوطنية وتكملتها
 حقوق اإلنسان بشكل دقيق ومجـع       ويف غضون ذلك، يتعني مواصلة رصد حالة        -١٢٩

اجلرائم الدولية وغريها من االنتهاكات اجلسيمة، وذلك لتيسري        عن  األدلة بصورة منهجية    
  .عملية حماسبة املسؤولني عن تلك األفعال

وتقدم اللجنة التوصيات الواردة أدناه إلهناء العنف على الفور وبدء عملية طويلة          -١٣٠
  .املساءلةلتحقيق اإلصالح واملصاحلة و
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  إهناء العنف  -ألف  
تدعو اللجنة إىل إقامة حوار عاجل وشامل وسياسي جيمع بني احلكومـة واملعارضـة         -١٣١

واجلهات الفاعلة املناهضة للحكومة للتفاوض على وضع حد للعنف، وضمان احترام حقوق            
لف مـن   وينبغي إنشاء فريق اتصال يتأ    .  وتلبية املطالب املشروعة للشعب السوري     ،اإلنسان

دول لديها مواقف متنوعة من احلالة يف اجلمهورية العربية السورية، وذلك لبدء عملية تفضي              
  .وينبغي عقد مؤمتر سالم دويل يف أسرع وقت ممكن لتيسري هذه العملية. إىل حوار سياسي

 وبالقيام  )٢٢(وتوصي اللجنة احلكومة بتنفيذ التوصيات الصادرة يف تقريرها األول          -١٣٢
  :ا يليأيضاً مب

مجيع احملتجزين على الفور بأسباب احتجـازهم وبالتـهم         إبالغ  ضمان    )أ(  
املوجهة إليهم ومتكينهم من االستعانة مبحام خيتارونه بأنفسهم بصورة فوريـة ومنتظمـة،         
  والسماح ألسرهم بزيارهتم وينبغي أيضاً إبالغ األسر بوضع احملتجزين ومبكان وجودهم؛

 للفارين من اجليش وأفراد اجلماعات املـسلحة        إجراء حماكمات عادلة    )ب(  
  وضمان عدم االعتماد على األدلة املنتزعة حتت التعذيب؛

اختاذ مجيع التدابري املمكنة لتحديد مكان األشخاص الذين قتلوا أثنـاء             )ج(  
  هويتهم وحتديد مصري األشخاص املختفني؛إىل االضطرابات والتعرف 

ات اجليش أو قـوات األمـن ملراقبـة         نشر شرطة مدنية عوضاً عن قو       )د(  
 وتوفري التدريب للشرطة وتزويـدها      ،االحتجاجات الصادرة عن مدنيني عّزل ومحايتهم     

  غري قاتلة ملراقبة احلشود وفقاً للمعايري الدولية؛عدات مب
 مـع   ،نشر قائمة جبميع األماكن اليت تستخدم حالياً كمرافق لالحتجاز          )ه(  

   املسؤولة عن اإلشراف عليها؛ة أو الوحدةهمعلومات عن اجل
ر قواعد االشتباك اليت تسترشد هبا قوات اجليش وقوات األمـن يف            نش  )و(  

  .عملياهتا ضد اجلماعات املسلحة املناهضة للحكومة
وجتدد اللجنة توصيتها جلميع اجلماعات املسلحة بضمان احترام القانون الـدويل          -١٣٣

سيما اجليش السوري  لجماعات املسلحة، والوينبغي ل. حلقوق اإلنسان والتصرف مبوجبه
  : القيام مبا يلي،احلر واجلماعات احمللية التابعة له

لقانون الدويل حلقوق اإلنسان وغـريه      ا ة مع فقاومتاعتماد قواعد سلوك      )أ(  
، مبا يف ذلك تلك املبيَّنة يف إعالن املعـايري اإلنـسانية            واجبة التطبيق من املعايري الدولية ال   

  ؛رمسياًهذه ، واإلعالن عن قواعد السلوك )٢٣(الدنيا
__________ 

)٢٢( A/HRC/17-2/Add.1 ١١٢، الفقرة. 
)٢٣( E/CN.4/1995/116. 
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ألسرى مـن اجلنـود أو عناصـر        االتعهد علناً بعدم تعذيب أو إعدام         )ب(  
يشاركون يف الصدامات، وعدم أخـذ       الشبيحة أو املدنيني، وعدم استهداف أشخاص ال      

   سواء من املدنيني أو من العسكريني؛،رهائن
ي احلر بالتقيد هبذه االلتزامـات      إصدار تعليمات ألفراد اجليش السور      )ج(  

  وحماسبة مرتكيب االنتهاكات يف صفوفه؛
احلرص على التقليل من خماطر تعريض املـدنيني لـنريان احلكومـة أو               )د(  

  نتيجة انتشار أفراد اجليش السوري احلر يف مواقع معينة؛عمليات ثأرية ل
لـصلة  موافاة املؤسسات اإلنسانية ومؤسسات حقوق اإلنـسان ذات ا          )ه(  

ومتكني هذه اجلهات الفاعلة    هتم،  أسرذين  جبميع املعلومات املتاحة عن مصري األشخاص ال      
  .من الوصول بصورة كاملة وبدون عوائق إىل احملتجزين

وتوصي اللجنة األمم املتحدة بأن تدرج عنصراً قوياً حلقوق اإلنسان يف أية بعثـة        -١٣٤
يلزمها من االختصاصات والقدرات  وتوفري مادولية موفدة إىل اجلمهورية العربية السورية 

الالزمة لرصد أية انتهاكات حلقوق اإلنسان رصداً فعاالً، مبا يف ذلك تلك اليت تـشمل               
  .العنف ضد النساء واألطفال واألقليات

وتوصي اللجنة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان واملقرر اخلاص املعـين حبالـة              -١٣٥
باالستمرار يف حتديد   ،  الذي سُيعيَّن مستقبالً   العربية السورية    حقوق اإلنسان يف اجلمهورية   

. ، هبدف ضمان مساءلة مرتكبيها    حيثما أمكن ذلك  هوية املسؤولني عن اجلرائم الدولية،      
 االحتفاظ بقاعدة   ، بالتعاون مع املقرر اخلاص    ،وينبغي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان    

  . وحتديثهاالبيانات السرية اليت أنشأهتا اللجنة 

  اجلرباملصاحلة واملساءلة و  -باء  
ة يف القطاعات   عميقتوصي اللجنة اجلمهورية العربية السورية بإجراء إصالحات          -١٣٦

وينبغي أن تشمل هذه اإلصالحات إزالة العقبات القانونية        . السياسية والقضائية واألمنية  
 من املالحقة القضائية اليت يتمتع واملؤسسية أمام استقاللية اجلهاز القضائي، وإلغاء احلصانة    

ق موثوقة لعزل الضباط املتورطني     يقدهبا أفراد القوات العسكرية واألمنية، وإجراء عملية ت       
يف انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان من القوات العسكرية واألمنية، وإجـراء إصـالح          

ائية الدوليـة،  شامل لقانون العقوبات، والتصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلن    
  .واعتماد تشريع حملي متسق مع هذا النظام

للجميع وينبغي للشعب السوري أن حيدد على أساس مشاورات واسعة وشاملة             -١٣٧
وموثوقة، ضمن اإلطار املنصوص عليه يف القانون الدويل، العمليـة واآلليـات الالزمـة              

كات اجلسيمة اليت حـدثت     لتحقيق املصاحلة وتقصي احلقائق واملساءلة فيما خيص االنتها       
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. سبل انتصاف فعالة للضحاياتوفري تعويضات و تقدمي فضالً عن   ،٢٠١١مارس  /منذ آذار 
  .النساء واألقليات واجلماعات اليت تقع ضحية لذلكعلى النحو املناسب ل أن متثّوينبغي 
غي وينب.  وسبل االنتصاف الفعالة للضحايا وألسرهم     ربوينبغي أن توفر العملية اجل      -١٣٨

  . املناسبرباجلوفري للمجتمع الدويل أن ُيسهم يف إتاحة اإلمكانية لت
وتوصي اللجنة اجلمهورية العربية السورية بالتماس املساعدة التقنية من األمم            - ١٣٩

 فيما يتعلق بعملييت اإلصـالح      ،سيما املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      املتحدة، وال 
واضعي الـسياسات، والقـضاة، واملـدعني       والتشاور وما يتصل بذلك من تدريب ل      

وينبغي للمجتمع الدويل، تيـسرياً للعمليـة       . القطاع األمين   العامني، واملسؤولني يف  
الرامية إىل حتقيق املصاحلة واملساءلة، النظر يف تنفيذ الوالية القضائية اخلاصة باآلليات            

  .املناسبة للعدالة الدولية
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Annexes 

Annex I 

  Note verbale dated 13 December 2011 addressed to the 
Permanent Representative of the Syrian Arab Republic 
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Annex II 

  Note verbale dated 21 December 2011 from the Permanent 
Representative of the Syrian Arab Republic addressed to the 
commission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A/HRC/19/69* 

35 GE.12-11697 

 



A/HRC/19/69* 

GE.12-11697 36 

  



A/HRC/19/69* 

37 GE.12-11697 

 



A/HRC/19/69* 

GE.12-11697 38 



A/HRC/19/69* 

39 GE.12-11697 

 



A/HRC/19/69* 

GE.12-11697 40 

 



A/HRC/19/69* 

41 GE.12-11697 

Annex III 

  Note verbale dated 27 December 2011 from the Permanent 
Representative of the Syrian Arab Republic addressed to the 
President of the Human Rights Council 
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  (Unofficial translation) 

  Statistics of Acts of Killing, Kidnapping, Looting and Car Theft from 
15/3/2011 - 19/12/2011 

  Source: letter from the Permanent Mission of the Syrian Arab Republic dated 27/12/2011 

 1. Killing incidents of civilians, military personnel and policemen according to hospital 
reports and policing units 
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Killings of civiliansa 2,131 2 42 – 10 234 124 22 280 829 – – 341 153 85

Killing of policemen 215 1 6 – – 29 1 – 55 83 – – 22 15 3

Killing of soldiers  
(based on information provided 
by the Office of National 
Security as of 18.12.2011) 913  

Total 3,259  

a The list is not exhaustive because the State could not physically reach all bodies, or because they were buried by family members or 
armed groups 

 2. Looting 
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Civilians 468 10 23 4 30 111 8 2 78 99 – 18 19 61 5

Vehicles 1,195 – 1 3 44 661 – 6 308 107 – – – 55 10

Total 1,663  
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  Kidnapping incidents: Civilians, military personnel and policemen and the result 

Kidnapped 
civilians Total

Killing after 
kidnapping

Released 
after 

ransom

Released 
without 
ransom

Released 
after looting Liberation

unknown 
destiny

Damascus 8 _ _ 4 1 _ 3

Rif Dimashq 25 3 2 16 _ _ 4

Draa 3 1 _ 2 _ _ _

Al Suwayda _ _ _ _ _ _ _

Al Qunaytirah _ _ _ _ _ _ _

Homs 388 73 2 219 8 6 80

Hamah 129 10 10 59 _ 1 49

Tartus _ _ _ _ _ _ _

Al Ladhiqiyah 4 _ _ 4 _ _ _

Idlib 99 9 5 71 _ _ 14

Aleppo 7 _ 3 3 _ _ 1

Al Raqa _ _ _ _ _ _  

Deir Al Zour _ _ _ _ _ _ _

Hassakah 3   2 _ _ 1

Total 666 96 22 380 9 7 152

 

Kidnapped military 
personnel Total 

Killing 
after 

kidnapping 

Released 
after 

ransom 

Released 
without 
ransom

Released 
after 

looting Liberation Escaped
unknown 

destiny 

Rif Dimashq _ _ _ _ _ _ _ _

Dar’a 

2 _

1 
(1,400 

bullets)  
1 

(weapon) _ _ _

Al Suwayda _ _ _ _ _ _ _ _

Al Qunaytirah _ _ _ _ _ _ _ _

Homs 17 3 _ 1 _ 3 _ 10

Hamah 24 1 _ 2 _ _ _ 21

Tartus _ _ _ _ _ _ _ _

Al Ladhiqiyah _ _ _ _ _ _ _ _

Idlib 22 1 1 3 _ _ _ 17

Aleppo 1 _ 1 _ _ _ _ _

Al Raqa _ _ _ _ _ _ _ _

Deir el-Zour 4 _ _ 3 _ _ _ 1

Hassakah  _ _ _ _ _ _ _

Total 70 5 3 9 1 3 _ 49

 



A/HRC/19/69* 

47 GE.12-11697 

 

Kidnapped 
policemen Total 

Killing 
after 

kidnapping 

Released 
after 

ransom 

Released 
without 
ransom

Released 
after 

looting Liberation Escaped
unknown 

destiny 

Rif Dimashq 2 _ 1 _ _ _ _ 1

Dar’a 8 2 _ 2 2 (guns) 1 1 _

Al Suwayda _ _ _ _ _ _ _ _

Al Qunaytirah _ _ _ _ _ _ _ _

Homs 15 4 _ 7 _ _ _ 4

Hamah 72 4 _ 31 _ _ _ 37

Damascus 1 _ _ 1 _ _ _ _

Tartus _ _ _  _ _ _ _

Al Ladhiqiyah 1 _ _ 1 _ _ _ _

Idlib 31 6 _ 13 _ _ _ 12

Aleppo 30 _ _ 29 _ _ _ 1

Al Raqa _ _ _ _ _ _ _ _

Deir el-Zour 4 _ _ 1 _ _ 3 _

Hassakah _ _ _ _ _ _ _ _

Total 164 16 1 85 2 1 4 55

  Total kidnappings 

Total kidnapping incidents 900

  Car theft 

Police car 9

Government car 296

Civil car 583

Total 888
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Annex IV 

  Note verbale dated 28 December 2011 addressed to the 
Permanent Representative of the Syrian Arab Republic  
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Annex V 

  Letter dated 18 January 2012 from the commission 
addressed to the President of the Syrian Arab Republic 
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Annex VI 

  Letter dated 23 January 2012 from the commission 
addressed to the Minister for Justice of the Syrian Arab 
Republic 
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Annex VII 

  Letter dated 23 January 2012 from the commission 
addressed to the Minister for the Interior of the Syrian Arab 
Republic 
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Annex VIII 

  Letter dated 23 January 2012 from the commission to the 
Minister for Defence of the Syrian Arab Republic 
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Annex IX 

  Letter dated 23 January 2012 from the commission 
addressed to the President of the People’s Assembly of the 
Syrian Arab Republic 
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Annex X 

  Letter dated 23 January 2012 from the commission 
addressed to the Chairman of the National Independent 
Legal Commission 
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Annex XI 

  Note verbale dated 23 January 2012 from the Permanent 
Representative of the Syrian Arab Republic addressed to the 
commission
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Annex XII 

  Note verbale dated 2 February 2012 from the commission 
addressed to the Permanent Representative of the Syrian 
Arab Republic  
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Annex XIII 

  Detention locations for which the commission documented 
cases of torture and ill-treatment (since March 2011) 

City Type Detention center 

Aleppo Security Forces Political Security Branch  

Security Forces Military Security Branch Banias 

Security Forces Political Security Branch 

Military Prison Sednaya Military Prison 

Police Criminal Security Branch  

Prison Adra Central Prison  

Security Forces Air Force Intelligence Branch in Bab 
Tuma 

Security Forces Air Force Intelligence Branch in 
Harastah 

Security Forces Palestine Branch 

Security Forces State Security Branch in Kafar Sussa 

Damascus 

Security Forces State Security Branch in Duma 

Police Criminal Security Branch  

Prison Gharez Central Prison  

Security Forces Air Force Intelligence Branch 

Security Forces Military Security Branch 

Security Forces Political Security Branch 

Dar’a 

Security Forces State Security Branch  

Hama Security Forces State Security Branch  

Prison Central Prison  

Security Forces Air Force Intelligence Branch 

Homs 

Security Forces State Hospital 

Prison Central Prison  

Security Forces Detention facility 

Idlib 

Security Forces Military Security Branch 

Security Forces Military Security Branch Jisr Al Shughour 

Security Forces Political Security Branch 

Al Ladhiqiyah Security Forces Military Security Branch 
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City Type Detention center 

Security Forces Political Security Branch 

Security Forces State Hospital 

Security Forces Air Force Intelligence Branch 

Security Forces Military Security Branch 

Security Forces Military Security Branch 

Rif Dimashq 

Security Forces State Security Branch  

Tadmur Military Prison Tadmur Military Prison 

Security Forces Intelligence detention centre  

Security Forces Military Security Branch 

Security Forces Political Security Branch 

Tartus 

Security Forces State security branch  
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Annex XIV 

  Map of the Syrian Arab Republic 

 

        


